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 (ملخص البحث)

منناليسيرننيال ننميال انندليةليهل اسننفلسانن لي ننمي ل

امصننننننن سهلت ا ينننننننفلاىننننننن ا لاى ي اننننننن ليال

يسىفنن عليهيانن كلاسنننالمنناليسصننم ل ننميال انندل

اؤينننننننننننفل ننننننننننن   ليس ننننننننننناياليس ننننننننننن ا  ل

ايسننننننننتايايمي اةليسحتيمننننننننفلستى ينننننننن لاهنننننننن ل

يال نننمي لايسحصننن سهكلا نننبيلمننن لي  يننن ليهننن ل

يسى سننفليالياي يننفلايستنن ل نن لمتننن ل ايسننت  ل

يذلاحتننن لليسري سنننفليس  ا ينننفليالياي ينننفل. به ننن

بننن سضحتالايستم ينننمل ننن ل فنننكليست ننن كل نننبس ل

احتننن للبيايتح اينننفلي سينننفلي هتاننن لالةلاتنيننن ل

مننن ليالونننميتلايسحتضينننايرليستننن لامننناهل ننن ل

يسح   ننننننفكلمننننننالي نننننن لارنننننن ياليالوننننننميتل

ايسحتضيننننننننايرلستى ينننننننن لمصنننننننن سهلييننننننننايةل

يذلمننن لبميينننفل نننتايرل. اي نننمي ا ل ننن ليسح   نننف

بنننم ل 0202يسمابننن ل ننن ليايتننناليسمننن  لليسابيننن 

 نننن   ليس نننناياليس نننن ا  ليالياي نننن لب ينننن   ل

بهننننتا لا نننني تفليسينننن رليسري سننننفليس  ا يننننفل

يالياي يننننفلستننننتجر لمنننن لمماينننن رليالوننننميتل

اب س اي ننننفليستنننن لاقننننحالاى ينننن ليال ننننمي ل

 . يالياي يفل  ليسح   فليسمابيف

 :يسنهح رليسحفت ويفل

لسي سنننننننفلت ا ينننننننفلكيينننننننايةلكليستضييننننننناير

 .يسمابيفلكلسي سفلي هيحيف

Abstract:  

  It is very easy to understand that 

any country has external goals and 

interests and they are trying to 

achieve it or maintain on them, but 

it is very difficult to understand the 

vision of the foreign decision-

maker and its strategies to achieve 

those goals and interests. Also, this 

applies to the Iranian situation, 

which is the subject of our study. 

Iran's foreign policy is 

characterized by ambiguity and 

complexity at the same time. It 

also has a high pragmatism to 

adapt with events and changes 

which taking place in the Arabic 

region in order to harness events 

and changes to achieve Iran's 

interests and objectives in the 

region. With the beginning of the 

Arab spring revolutions in late 

2010, Iran's foreign decision-

maker began to reformulate Iran's 

foreign policy mechanisms to fit 

with the events and to ensure the 

achievement of Iranian goals in the 

Arab region. 

 :المقذمة 

 Steven – -( سننتيفالايسنننا)يننا لللللل

Walker يسننننمااليسري سنننن ليس نننن ا  كليهنننن ل

سري سنننننننن رلاصننننننننتايرلاينننننننننم لي"  ننننننننةل

يس  ا يننننننفلسح   نننننن ل اسانننننندل نننننن ليس  نننننن  ل

(. 0")يسنننننننننننماس لياليال هيحننننننننننن ليسفايننننننننننن 

اي  ج نننن لمننننال ننننبيليستماينننن كل نننن ةلسي سننننفل

ييننننننننايةليس  ا يننننننننفلامنننننننن هل ا ليسح   ننننننننفل

يسمابيننفكلامنن   لمننالممقنننهفليس يننت لبننيالمننن ل

اح اسنننةلمنننالي ايالي هيحينننفلابنننيالمرنننتتي رل
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 يننننننت لاهنننننن ليال ايالمننننننال ينننننن ليستالينننننن رل

يذلاىننننن ا ليينننننايةل. ا ليسح   نننننفيسحتىنننننم لا 

   ننننم اليسنننن لياليتنننناي ليال هيحنننن لايسننننماس ل

 نننت ل) ب  ايا ننن ل ننن ليسح   نننفليهننن لييتي ا ننن ل

 Super Regional― (ي هيحينننفلاي نننم ل

Power‖ يسماسننننننفليس تايننننننفللللل) ايوي  نننننن لل

 Revolutionary Strong― ( يس تينننفل

State‖يست ننننننن ليهننننننن ل منننننننال) ايوي  ننننننن ال

 Security Guardian of―( يس هننني ل

the Gulf‖يسماسننفليالسنن  ل نن ل) ايتا نن لل

( يسشنننناوليالاسنننن ليالسننننجم ليسىنننناليسمميننننمل

―Core State in the New Free 

Islamic Middle East‖ . 

ييقنننننن اكلا قننننننن ليسري سننننننفليس  ا ينننننننفلللللل

إلينننايةلي هيحيننن السحم  سنننفليستننن  يالايستننن  ال ي ننن ال

يسننن ليسحنننو ايرلايسحتضينننايرليستننن لونننم  لاالل

اىننننمتل نننن ليسح   ننننفلاسمنننن ليبال نننن لليسنننن ل

 0202يسىننننايعليسمابننننن ل ننننن ليايتننننناليننننن  ل

امنن ليوم تننة لمننالاضييننايرل ت ايننفل نن ل  نندل

يذلشننننامرل. يسىننننندليسري سننننيفلسهننننما ليسمابيننننف

يسح   ننفلاىننتالاليسننتايايمي ل تيمننفلمت ننفلمننال

يس ننتايرليستنن ل نن ةلمننالشنن  ا لبينن   لاااينن ل

 مهننن لسنننيي ليسح ننن  كلبنننم   ل. مصنننفت فليا ايا

يةل ا لممهننننننكليستمنننننن اةليس هيمنننننن لل ننننننا 

ب اننن لي  نننالاتينننفلسهمننن ل اال   نننال شنننن   ال

 نن لانن مياليالسننت ايال نن لم   ننفليس هنني لمننال

تننننننج ل شننننننال ننننننتيرل ا ليسم يننننننا ل نننننن ل

يسيىننننناياكلايستتسننننن لبنننننياليسحم اننننننفل ننننن ل

يسنننننيحالايهننننن ليينننننم ل ننننن سهلبمنننننملافمنننننال

يستننننن ل  نننن عكلايستننننمت ل نننن لسننننتاي لمننننال

ب إلمننننن ةليةلا. ي نننن لانننن ميالي ت نننن  ليسرننننه ف

 نننننا ليةل حيننننن ل نننننبهليسحيننننن  ايرلالليحننننننال

ي ساننننن ليننننناليس حنننننتنليسرنننننمت هلسحتيل نننننفل

محنننن ل. يس فننننتذليإلياي نننن ل نننن لم   ننننفليس هنننني 

ي م ي نننننن ل الالرلاينننننننىفليهنننننن ليةليتهنننننن ل

يسننننما لبننننم رلاننننماعليارنننن  لوننننما ليسننننماال

 قنننجالينننال. يال هيحننن ليالياي ننن ل ننن ليسح   نننف

كليالا ننن لليسنننبهل ننن ةلاالليننن ي ليانننم ليالمنننا

ايسننننبهلبنننن رلي شننننن لومننننفالم   يننننفلستننننمت ل

يسننننما ليساي ننننم لي هيحينننن ال نننن لشننننواةليسننننما ل

يالتننننننا ل نننننن ليسح   ننننننفلسىح يننننننفل فتذ نننننن ل

 .امص سىا ليس   فلاى لمرحي رليم 

 The importance of)ي حيننفليسمايسننفل

the study) 

ا ي نن لي حيننفل ننبهليسمايسننفلمننال   ننفلماحننفكل

فليةليسري سننننفليس  ا يننننفليالياي ينننن: ياللا نننن 

ييننننارليننننالبايتح ايننننفلي سيننننفلمننننالتننننج ل

ام مهاننن لمننن ليونننميتليسىنننايعليسمابننن كلا نننبيل

يذيل  ليهننن لشننن ركل   نننةلينننم لمنننم لاننننتنل

اؤيننننفل نننن   ليس نننناياليس نننن ا  لسهحصننننن سهل

يالياي يننفل نن ليسح   نننفليسمابيننفكلامننم ل نننما ل

يسري سننننننفليس  ا يننننننفليهنننننن ليستنينننننن لمنننننن ل

يستضيينننايرليستننن لا نننا لسنننتيرليهننن ليسحرنننتت ل

 قننننننننجلينننننننناليةل. اليسننننننننماس يال هيحنننننننن لي

يستنننننننمييي رليسري سنننننننيفلايالم ينننننننفلاونننننننميتل

يسىنننايعليسمابننن كليسننناح لبشنننن ل يينننال ننن ل

ييننن   ل ننني تفليسري سنننفليس  ا ينننفليالياي ينننفل

 .ام هل ا ليسح   ف

 (Study Problem)يشن سيفليسمايسفل

انننته شليشنننن سيفليسمايسنننفلب نننانلارننن ؤالرل

مىتايننننفلاىنننن ا ليسمايسننننفليال  بننننفلي انننن كل

 :ب ست س ااتح  ل

مننننننننن   لم تمننننننننن رليسري سنننننننننفليس  ا ينننننننننفل

يالياي يننننننفليستنننننن لاو هانننننن لسحح اسنننننننفلي ايال

منننننن   لمىننننننم يرل.  شنننننن فل نننننن ليسح   ننننننف 

يسري سننفليس  ا يننفليالياي يننفلايستنن لاىننملمننال

. مح اسننننننتا لا ايال شنننننن فل نننننن ليسح   ننننننف 

مننننن   لانننننمييي رليونننننميتليسىنننننايعليسمابننننن ل

 يننننن ل. يهننننن ليسري سنننننفليس  ا ينننننفلإليننننناية 

ي سننننننفليس  ا يننننننفليالياي يننننننفليسننننننتم ب ليسر

 سهتضييايرل  ليسح   فليسمابيف كل

 Study) اننننننننننننننيفليسمايسنننننننننننننفل

Hypothesis) 

 اننن ليوننميتليسىننايعليسمابنن ل نن ليايتننال

اي مننننن ال مينننننميكل نننننااليهننننن ل 0202يننننن  ل

 نننن   ليس نننناياليس نننن ا  ليالياي نننن ليستم منننن ل

ممنننننةكلا نننننمليسنننننتم ب ليسري سنننننفليس  ا ينننننفل

متي حنننفلليالياي ينننفلسانننبهليستضيينننايرلاو اسننن 

ي ننننننمي لسي سننننننتا ليس  ا يننننننفلامصنننننن سىا ل

يسمهيننن لمننن لمننن ليمننناهل ننن ليسح   نننفكلاب ستننن س ل

يسنننننننت  ي ليينننننننايةلمنننننننالارننننننن يال نننننننبهل

يستضيينننايرل نننن ليسح   نننفليسمابيننننفلسصنننن سىا كل

يالمنناليسننبهل نن  ل ننبيليالمنناليسنن ليارنن  لوننما ل

 . يال اياليالياي يفل  ليسح   ف
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 (Study Approaches)م    ليسمايسفل

يسقنننااا ليسمهحينننفكلاننندليسنننت مي للسح تقننني ر

يسحنننننننن ا ليس  حنننننننن كلايسحنننننننن ا ليست ننننننننف ل

يستىهيهننننن لسهت نننننت ليسننننن ليس تننننن   ليسمهحينننننفل

 .يسح هتبفلبصم لمتنت ليسمايسف

 (Study Structure) ينهيفليسمايسفل

امننننالي نننن ليستى نننن لمننننال ننننىفليسفانننننيفكل

اسهقنننااا ليسمهحينننفكلست  رننندل نننبهليسمايسنننفل

 :يس ل ج فلمى اا

م تمنننننننننننن رليسري سننننننننننننفل: يسحيىنننننننننننن ليالا 

 يس  ا يفليإلياي يفكل

مىنننننننننم يرليسري سنننننننننفل: يسحيىننننننننن ليس ننننننننن   

 يس  ا يفليالياي يفكل

انينننن ليسري سننننفليس  ا يننننفل: يسحيىننن ليس  سنننن 

 .يالياي يفلم ليستضيياير

م تمنننننننننننن رليسري سننننننننننننفل: يسحيىنننننننننننن ليالا 

 يس  ا يفليالياي يف

ل بينننايةل اسنننفلاحتهننن لاؤينننفليسنننتايايميفلاصنننا 

ا ننننتلاى ينننن لليهنننن لبهننننتال ننننم ا ليسحا نننن ه

من  نننفليسماسنننفليسحا ننن ل ننن ل قننن  ا ليإل هيحننن ل

ابننننن ساتدلمننننننالا نننننت لممت نننننن رل. يسحتمنننننم 

 يتهينننننفلات ا ينننننفكلبالل ةل  ننننن علم تمننننن رل

اشننيال نن ليام  انن ليسمنن  ليسنن ليةلييننايةلارننيال

 ىننننننتلاى ينننننن لي ننننننمي ا كلبفقنننننن ليساؤيننننننفل

يستينننننىفلايست  نننني ليالسننننتايايم ليس نننن  هل

 .  لب يا لمتضيايرل تاا 

  ت لمشاا لي هيح لا: ياالال

يونننملي ننندلم تمننن رليسري سنننفليس  ا ينننفلللللللل

 نننتل نننما ل ننن   ل 0191يالياي ينننفلم نننبليننن  ل

يس ننننناياليس ننننن ا  ليالياي ننننن ليهننننن ل ننننناير ل

يسييئنننننننفليال هيحينننننننفليسحىي نننننننفلامتضيايااننننننن ل

ب اي ننننفلايننننننىفلاب سشنننننن ليسنننننبهليقنننننحال

اى يننن لمصننن سهليينننايةليسمهيننن ل ننن ليسح   نننفكل

يس نننن ا  لاا صننننا ل نننناير ل نننن   ليس ننننايال

يالياي ننن ليسننن لا نننت لمشننناا لي هيحننن لاننننتةل

ايةل. ييننننننايةل نننننن ليسف ينننننن ليالسنننننن  ل يننننننة

ماانننن يرل نننبيليسحشننناا ليال هيحننن ليالياي ننن ل

يمينننننم لامت تينننننفلسمننننن ليبال ننننن ليسمضاي ننننن ل

اياليننننننميتست  لايالم نننننن كل ضاي ينننننن اكل  ننننننمل

و ننننننن ليينننننننايةلب تيينننننننمل يتسنننننننتايايميفل

(Geostrategic basis )م ي  ننننننفلمننننننال

اي ننننن ليسححيننننن لايسنننننبهل ننننن  لمت ماننننن ليسمض

م انننن لوه ننننفليست نننن لبننننياليسشنننناوليالاسنننن ل

ااسنننن ل نننن ا ليسنننني كلاب ييمننننفليسىنننن  ل نننن ةل

 نننبياليسحنننت مياليتحيننن يةلبقنننم ليرنننناهل

اينننهلي  ليسنن ليننم ل ننما ل اساحنن لسهتصننمهل

سهتنننننن  ياليس  نننننن   لايسري سنننننن لايال تصنننننن  هل

يالياي نننن كليذليةليساؤيننننفليستينننننىفلإليننننايةل

 ليهنننن ليستنننن  يالب سح   ننننفلم ىانننن ل ننننما ل ايننننم

 نننبس ل ننن ةليسيمنننمل(. 0) نن لمىي اننن ليال هيحننن ل

ياليننننميتست  ل نننن ةلسننننةليال نننناليستينننننهل نننن ل

اىمينننملمجمنننهليسحشننناا ليال هيحننن ليالياي ننن ل

يسري سننننن ل –منننننالتنننننج ليس  ننننن لليسنننننمي  ل

يسننننبهل  ننننملايو ننننمليهنننن ليةليساسنننن سفليستنننن ل

اىحهانننن ليس ننننتا ليالسننننجميفل نننن لمنننن ليىتنننن  ل

مليهنننن ليالستنننن ي ليسمنننن سدليسيننننةليسيننننت لكلايست  ينننن

 Plurality)بتمننننننم لمايوننننننن ليس ننننننتا ل

Stages of Revolution )ايستنننننن ل

اشنننننتح ليهننننن ليسي  نننننفليالسنننننجميفكلماوهنننننفل

ي تصنننن اليس ننننتا كلماوهننننفليسننننت اياليس  نننن  ل

اي  منننفليسىنتمنننفليالسنننجميفكلماوهنننفلا  نننيدل

يسنننننننيج لايسحمتحننننننن ليالسنننننننجم لكلاي تاننننننن ريال

(. 0)ب   منننننفليسىقننننن ا ليالسنننننجميفليسىمي نننننف

مننن ليسيمنننمليالم ننن كل نننيحنالامهيهنننةلمنننالتنننج لي

امننننننااليالمنننننناليس ننننننتم ليالياي نننننن ليسنننننن ل

اىنننننمي رلينننننم ل اننننننتا ليونننننميتليسىننننن  هل

كلاذسننن لبمنننملامننن عدل0220يشنننالمنننالييهنننت ل

يست ننننت ليسمرننننناهليالميا نننن ل نننن ليسشنننناول

يالاسنننننن لسنننننننتيرل ننننننن لي ض  رنننننننت ةلايسننننننني ل

(. 3)يستسننننن  لايس هننننني ليسمابننننن لايسمنننننايو

سي سننفلت ا يننفلمحنن لوننم لبنن يايةليسنن لاي نن ل

ااننننم ليسنننن لي تنننن ي ل االي هيحنننن لاننننايهلو نننن ال

ساننننن كلمرنننننتضهفلتيننننن لليسحشننننناا ليال هيحننننن ل

يسمابنننننننن لكلاا نننننننني لورنننننننن ب رليسري سننننننننفل

يالميا يننفل نن ليسح   ننفكليذلب انن لييننايةلا ننم ل

م نن ال ل ميننميال نن ل  نن  ليسمج نن رليسماسيننفلبمننمل

ي ايننننننن اليالاىننننننن  ليسرنننننننت ي ا لايسحمرننننننننال

ي ل االيس ننننت ليالشننننتاي  كليننننال يفيننننفلي تنننن 

يال هيحيننننفل اةليةلارننننت  ل حتو اانننن لب ننننت ل

 (.4)ي ح 

 تي لليسحتيلةليال هيح ل:    ي ال

م نننت ليتننناليىرننن لسهري سنننفليس  ا ينننفللللللل

ل مينننننم لسهتنننننمت ل يالياي ينننننفكل نننننتليةل نننننا  

يال هيحننن ل اوننن ل فرنننا لمننن لبنننميي رليس ننناةل
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يسىننننننن س كليذليا نننننننمليالونننننننتج لياماينننننننن ل

 السي سننني ال مينننميالا ض  رنننت ةلايسمنننايولممتا ننن

 ننن لي  نننيالمننناليسنننما ليسحمننن اا لإلينننايةكليذل

اا ننننن لسي سنننننفليستاليننننن رليسحتىنننننم ل ايتننننن ال

سي سننني ال ننن لمنننن  ييال مينننمياليحننننالسه فنننتذل

منننال ننندل هننن لي ت ننن لل. يإلياي ننن ليتتاي احننن 

مىحننننت ل وحننننمهل منننن  لا يرنننن الإليننننايةل نننن ل

  يننننفلسي سننننيفلس  سحنننن ل   نننن ل 0225يسمنننن  ل

ب س  نننن لليس ننننتاهلمتتي ننننم لامهت مننننفل ننننميال

يالياي ننننن لابحنننننمليس فنننننتذليإلياي ننننن لسيصننننن ل

سي سننن رلمىهينننفل ننن ل ا ل تنننا كل  ننن ل نننبيل

يس حننننتنليسحتمننننم لايسفننننا ليسمميننننم لبيننننايةل

بسنن لماي نن ل ننت ل ميننم ل نن ليسحشنناوليسمابنن ل

(5.) 

  بنن ل ننبيليس حننتنليسحتمننم لإليننايةل نن لللللللل

يستننمت لايس فننتذليال هيحنن لا ت نن المت ييننميالمننال

ا ننننننت لمنننننناليستفننننننا ل – هنننننني ل ينننننن ل ا ليس

كل  ننننمل   نننن ليسحشنننننهفل -يال هيحنننن ليالياي نننن ل

ب س رنننننننيفلسهرنننننننمت ييال ننننننن ل ةليإليننننننناي ييال

لمننا  يالل نن ل. وصننهتيليهنن ليا قنن ل نن ل نن  

كليذل 0225سي ننننننن ةلاب ستىمينننننننمل ننننننن ليسمننننننن  ل

ييت ننمرليسرننمت يفلب  انن لومحنن ل فننتذلييننايةل

 نننن لسي نننن ةلبمننننملي رننننى لليس ننننتيرليسرننننتايفل

 ننننننن ليال ت  بننننننن رللآذيا 04ا نننننننتلل نننننننت ل

يس ي بيننفليستنن لاهنن ل ننبيليال رننى لكلسنننال نننبيل

ياليت ننن  لسننندليننننالبحىهنننةليذل  يننن لوننن لل ل

  ننننةليس ننننت ليسى ي يننننفل نننن ليسرنننن وفليسري سننننيفل

ايهنننن ليسنننناتدلمنننناليسفننننتلليس نننن   ل. يسهي   يننننف

آذيال نننننننننن ل 04يسننننننننننبهل والاننننننننننةل ننننننننننت ل

كليمننننن ل 0221يال ت  بننننن رليس ي بينننننفلسهمننننن  ل

ةلينننال نننيهل حننن نلوهفننن رليسرنننمت يفل ننن لسي ننن 

كل 0200امننننننن لبميينننننننفليسمننننننن  ل. وننننننن لل 

آذياليا  اينننفليس ي بينننفلمننن ل 04ترنننارل نننت ل

ي قنننننح  لبمنننننإل يقننننن  ا لبسننننن لوننننن لل ل

اوهف  نننننةلس   ونننننفلبرنننننممليسىايننننناهلمنننننال

 (.6)ا  سفليسىنتمفل

ا نننن ليسمنننننايول  ننننملو اسننننن ليسرنننننمت يفللللللل

 يننننندليسحننننننتةليسرننننن  ل ننننن لمى اسنننننفلم اننننن ل

 -ورننن لييت    ننن  -ي ننن لسحتيل نننفليس فنننتذلياليا

كلسننننال نننبيليسنننميدليسرنننمت هلسننندليننننالمنننو ايال

برننني ليةلوهف  اننن لمننناليسحننننتةليسرننن  ل ننن  تيل

 (.9)م  رحيالامتمم هليستالرير

امنننننال ننننندل ننننن ةل نننننبهليإلتف  ننننن رل ننننن لللللللل

سي سنننننننفليسرنننننننمت يفليس  ا ينننننننفليحننننننننال ةل

ارننننن يمليهننننن لافرنننننيالا ليسفمننننن ليسرنننننمت هل

يستنننن للتينننناليسحت  سنننن لايستض يننننفليإليجميننننف

سنننن لسحى ابننننفليسىننننت ييال  نننن لشننننح س ل*   ا 

كل 0221اشنننناياليس نننن   ل 32يذل نننن ل. يسننننيحا

  ه ننننن ليسرنننننمت يفليحهينننننفليرننننننايفليهننننن ل

يسيح ينننننفلسنننننا  ل - نننننت ليسىنننننما ليسرنننننمت يفل

يسىننننننت يياليهنننننن لمنننننن لييتيااننننننةليسرننننننمت يفل

اونننننن لرل ننننننبهل. امنننننن الياليهنننننن لياينننننننيا 

يسىحهنننننفليهننننن لاض ينننننفلمتسنننننمفلمنننننال يننننن ل

 الرلومننننننننندليإلينننننننننج ليسرنننننننننمت هلامننننننننن

ايحنننننال نننناير لي ينننن رلل.يإل منننن ليرليسفمهيننننف

) يهننن لمننن لامتيننناهل" يال تصننن ا"يسرنننمت يفلبننن ل

كل 0221يننننن  ل( وهيننننن لبينننننايةل ننننن ليسنننننيحال

يهنن ل  ننةلمى اسننفلإل  نن  ليسمحنن  ياليإل هيحيننفل

ب  ننننننةلب مننننننن ةليسرننننننمت يفل ةلاى نننننن ل ننننننبيل

يال تصننننننن اليهننننننن ليينننننننايةل ننننننن ليسصننننننناي ل

 (.8)يإل هيح ليه ليس فتذ

  لييايةليال تص  يفل ما:   س  ال

اؤيننننفل" ي انننن لسحنننن لاا ل نننن لمشنننناا لللللللل

يسنننننبهل ينننننمهلممهنننننكلاشننننن يشل( 1")0205

مصننننهىفليس  نننن  كل نننن ةليسحشنننناا ليرننننتام ل

اىتيننن لبينننايةلبسننن ل نننت لب هيحينننفل س سنننيفل ننن ل

 05م   نننفل  نننتللتننناللآسننني ليستننن لاشنننح ل

 اسننننفكلاحتننننملمننننالمصننننالبسنننن ليسننننيحالبسنننن ل

اا ينن لب  رننت ةلبسنن ل اتي ينن لابسنن ل امي ينن لا

 .اسي  ة

ااتقننننحالا ي ننننفليساؤيننننفلت  انننن لبميننننم لللللل

يسحننننم لسه   ينننن رليال تصنننن  يفلايال تح ييننننفل

ايسمهحينننننفلايستن تست ينننننفل حننننن لا نننننت ليهننننن ل

اسننننيكليسصنننناي كلا ةل" يسح   رننننفليسصننننىيف"

بيننايةلسننالانننتةلمصننمالااميننملاوننمكلاا ننت ل

  ننننتللتنننننالل-بةل ننننبهليسح   ننننفل: يست ي ننننف

بحرنننن وفلمهيننننتةل رننننحفلا 532اقنننندل -آسنننني 

كلايهنننن لبيننننايةل ةلانننننتةل0مهيننننتةل نننند 00

اا ننننننت لل.يااسنننننن لبننننننيال ا ل ننننننبهليسح   ننننننف

يساؤينننننننننفليإلياي ينننننننننفليهننننننننن ل ةليسحتضينننننننننال

يسحا ننننن هلستى يننننن ليسحن  نننننفليإل هيحينننننفل نننننتل

كلاسقنننننننح ةل"ممنننننننم ليس حنننننننتليال تصننننننن  ه"

يسفنننتللالبنننمل ةليننننتةلممنننم ليس حنننتليإلياي ننن ل

كل0205ينننننن  ل% 8ي تصنننننن  ي ا ل نننننن لوننننننما ل
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 0115ةليامنننن هليس حننننتلم ننننبلااننننا ليس  ننننفل 

 .يشيالبس لبمن  يفلاى ي لذس  0226بس ل

امحننننن لاللشننننن لبننننن ةل  ننننن علاننننن  يال ييننننناللللل

سهتىنننننننتالرليالسنننننننتايايميفليستننننننن لاشنننننننام  ل

 سننننننتيوليس   ننننننفليسم سحيننننننفل نننننن ليسرنننننن تيرل

ياتيننننا لم نننن ليس ينننن   لتينننناليسحرننننيت فل نننن ل

يسننننتاجعل حينننن ل  ننننتي لمننننتيا ليس   ننننفل نننن ل

يستمننن ا ل ننن لليسصنننياكلايستىنننت ل ننن لميننن ية

آسنننني كلايستىننننت ل نننن ل مايننننن ليسشننننح سيفل نننن ل

يسننننتاجعلمصننننمايليننننن  ي لسحننننتيا ليس   ننننفكل

ابينن   لات يننةليسرننتولياااابيننفل نن لاننميا ل

يااايوليسح سيننننننننننننفكليذليةل حينننننننننننن ل ننننننننننننبهل

يستىنننتالرلا منننملممحتينننفلمننناليسمتيمننن ليستننن ل

انننو اليهننن ليستنننم   رلسحصننن  اليس   نننفلبنننيال

يسننننن ليةللا نننننبيليشنننننيا. يا ننننن سيدل ننننن ليسمننننن سد

يسمضاي يننننن ليسري سنننننيفلسهننننن ف لايسضننننن للبنننننم رل

ا تننننننننبلمجمننننننننهل ميننننننننمكلا  يننننننننا ل نننننننن ل

يالوتحننننن الرل ننننن لاضينننننالياستيننننن رليسنننننتيول

ب إلنننن  فليسننن ل نننبهل(. 02)يس   نننفليال هيحينننفل

 نننن ةل 0205يستىننننتالركلامنننن لبمييننننفليسمنننن  ل

  ننننن علا ننننننم لمنننننالوينننننن لا ننننن ليسم تبنننننن رل

يسحفاانننننفليهنننن لبيننننايةكلا ننننبيليم نننن ل نننن ل

 نننننتالسنننننينتةل  ننننن علانننننم  ليسحرنننننت ي ليسح 

سجسننننت ح ايركل نننن ليسح نننن  لياا ل نننن لممنننن  ل

يالستنشنننننن  لايسصنننننن  ي رليالسننننننت اي يفكل

سهىصننننننت ليهنننننن ليستن تست ينننننن لمنننننناليسضنننننن لل

يس ييمنننن ليسحرنننن  لايستنننن لسننننت لارننننادل نننن ل

 شننننن  لي  نننننالإلينننننايةل ننننن ل سنننننتيوليسضننننن لل

محننننن ليمننننن للمنننننال(. 00)يس ييمننننن ليسم سحينننننفل

يننننن المن  نننننفلا نننننما ليينننننايةليال تصننننن  يفلي هيح

 .اي سحي ال

 يسيا  م ليس تاهليالياي  : ايبم ال

 يسماسينف يسري سنف سفاند ب ن ا   قن  بة للللللل

 مننا  نن ليسح   ننفليسمابيننفلينننتة يسحم ننم 

 بن ا  لبنيالينم   ىنال بسيان  يس  نا تنج 

   نن  تي سننتير يسجييننياليإل هيحيننياك مننا

ااتمهنن ل. تيننالونتميننف ونتميننفل ا  انن ر

يسحرنننننتت ل نننننتا ليسىنننننالليسيننننن ا  ليهننننن ل

  نن ايا يال هيحنن لبننيالييننايةلايسرننمت يفكلاة

 سيرنننت  يسفننن يهتياليسا يرنننيتيا يسماتنننيا

 ايهننن  يسمرننننايف بحرنننتت ليسحتي انننف

 يستي ن ك  ن  اتتي ان ليرنناي ال سنا يالا نه

يا  حننفل يرننت فب يس فننتذ يهنن  سنني  اح  سنننا

  نن  يسقننميفف سهننما  يسميتهيننف يسري سننيف

 سننفيسري  يهنن لا اننف  نن ي  ل ي ننة. يسح   ننف

    ننالم ننة يااسنن  يسشنناو  نن  يسميتهيننف

 (. 00)بىتف متي افليرنايف

اب ست  ينننننننمل ننننننن ةليسيا ننننننن م ليس نننننننتاهلللللللل

يالياي نننننن لي مننننننمليوننننننملم تمنننننن رليسري سننننننفل

يس  ا يننننننفليالياي يننننننفلامنننننن هل ا ليسح   ننننننفكل

سننننننبس ل ننننننا ليةليست ننننننت لمنننننناليسيا نننننن م ل

يس ننننتاهليالياي نننن لسميننننةلمنننن لييننننااهلب س رننننيفل

سنننننننما ليس هننننننني لكليذليةلسننننننني  ايتليمنننننننتجعل

ييننننننايةلاسننننننهىفل تايننننننفلمحننننننناليةلي هنننننن ل

. ةليال هيحننن لا سننن اليهننن لي ننن مم  سنننفليستنننتيل

يذلالشننن لبننن ةليمنننتجعليينننايةلستهننن ليالسنننهىفل

يم ننن ليستفنننتولايسصنننميا ليال هيحينننفليرنننناي ال

سنننبيلسننن  ليسمنننم لبشننن ةل حتوننن رل. اسي سننني ال

ييننننايةليس تايننننفلا ننننهتا لبتاميننننميرل تننننا ل

اانننا ليتهننن ل ا ليسح   نننفليةل.  ننن ليسح   نننف

يسيا ننننن م ليس نننننتاهليالياي ننننن ليح ننننن ل   نننننفل

   ل فتذ ننن لا يح تاننن ليإل هيحينننفكلي  نننجولس يننن

اب ستنننننن س لاشننننننن لااميننننننميلمي شننننننايلس مننننننال

يمنن ليس ننت ليسماسيننفل. ايالسننت ايال نن ليسح   ننف

بحننن ل ننن لذسننن ليستاليننن رليسحتىنننم كلا  نننالبسننن ل

بيننننننايةليهنننننن ل  انننننن لشنننننناي لمىتحنننننن ل نننننن ل

يسحما ننننننفلنننننننمليسحت ننننننا ياليالسننننننجمييالكل

اشنناي ليسنن  ل نن ليسرننم لمننال  نن لام ينن ل

حننن كل نننبس ل ننن ةليتهننن ل نننت ليالسنننت اياليإل هي

يسضنننننناللاللا رنننننن ل ننننننبهليا حيننننننفليسمهينننننن ل

سهيا نننن م ليس ننننتاهليالياي نننن ليهنننن ليس قنننن ي ل

ياتنننننا كلم ننننن ليسىنننننالليهننننن ليإلا ننننن لكل

ايسمج نن رلمنن لااسننني كلايسىفنن عليهنن لانننم  ل

يسنننن ف كلانننننح ةليالسننننت اياليإل هيحنننن لب  نننن ل

انهفنننننننفلمحن نننننننفكلاتيا ننننننن لمننننننناليس قننننننن ي ل

 (.03)يالتا ل

إل يا لياماينيننننفلي تامنننن لا ننننا لبنننن ةليللللل

 ننننن ليسرننننن تيرليالتينننننا ليسنننننتايايميفل امننننن ال

م تهنننن ل ننننباي ليننننالذهل ينننن كلا ننننتل امنننن ال

يذلمنننال  وينننفكل   نننةليرنننم ل.مم نننميالبنننجلشننن ل

سهىفنننن عليهنننن لاننننن لييننننايةليهنننن لمرنننن  فل

مم تسننفلمنناليمتج انن لاسننهىفل تايننفكلمرنن  فل

   ينننننفلسهرنننننح نلايستنننننمت لبننننن س ت لسح ننننن ل هل

منننال.   ل سنننهىفل تاينننفمى اسنننفلبياي ينننفلإل تننن
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  وينننفل تنننا كل   نننةلياتننن ل ننن ل  ننن لبينننايةل

ستم يننن ليسمانننت ليسحيباسنننفلستى يننن ليالسنننت ايال

 نننن ليسشنننناوليااسنننن كلم  بنننن لذسنننن لبنننننف رل

يسشنننناييفليهنننن ليسننننمااليسحا نننن هليال هيحنننن ل

 (.04)يالياي  ل  ليسح   فل

مىنننننننننم يرليسري سنننننننننفل: يسحيىننننننننن ليس ننننننننن   

 يس  ا يفليالياي يفل

هليينننجهلمنننالم تمننن رلبننن ساتدلمحننن لاا لذ نننا

سهري سننننننننننفليس  ا يننننننننننفليالياي يننننننننننفكليالليةل

يسري سننننننفليس  ا يننننننفليالياي يننننننفلامنننننن هل ا ل

يسح   نننننننفليسمابينننننننفلاتي نننننننةليسن ينننننننالمنننننننال

يسحمنننننا جرلايسحىنننننم يركلايستننننن لبحمحهاننننن ل

اشننننن لي   نننن ليىننننت ل اةلا فيننننبلمنننن لااتنننن ل

 .ييايةل  لا فيبهل  ليسح   فليسمابيف

يستنننننتيلةلل االيستاليننننن رليسحتىنننننم ل ننننن : ياالال

 يال هيح ل

سهىصنننننت ليهننننن ل اننننندل  ننننناللس ييمنننننفللللللل

يسري سننننننفليس  ا يننننننفليإلياي يننننننفلامنننننن هل ا ل

يسح   نننفليسمابينننفكليمننن ليستنننب يالب  نننةل نننملاننندل

يتمهننن ل: ا  يا ننن لب ج نننفل  نننالماحنننفكلياا 

بري سننننننفليسحم انننننننفلسهضنننننناللابسنننننناي ي كل

مم اننننننننننفليا  حنننننننننفليسحهنينننننننننفل: يس ننننننننن   

يمي يفلا نننن لايستاي يننننفلب يتي ا نننن ل  نننندليسننننت

ا ننننميدل: يستننننايتليسري سنننن ليإلياي نننن كليس  سنننن 

يسينننمي ليسري سننن ليس ننن  اليهننن لاضييننناليسحم  سنننفل

ستنننتةل نن ل نن سهلشننمتلليسح   ننفلبننمالالمننال

 ةلانننننننننتةلسصنننننننن سهليسضنننننننناللايا  حننننننننفل

 نننبهليا ننناليسمحهينننفلسننني ل. يسحتم ا نننفلمماننن 

 050سانن لانن  يال سننتتاهلا نن ليسحنن   لا نندل

(05.) 

ا  ننن السحننن ل –سنننبيل  نننملسنننم ليإلياي ينننتةللللللللل

سينننننب ليسح ينننننملمننننناليسمانننننت ل -ذ ننننناليينننننجهل

سنرننننننن ليس فنننننننتذل ننننننن ليسح   نننننننفكلاب يننننننن رل

سهتاليننن رليسحتىنننم لبننن ةليينننايةل ننن ليسجيننن ل

 نن ليامننالايالسننت اياليالسنن  ليسننبهليننتىندل

 ننن ليسح   نننفكلاذسننن لمنننالتنننج لا يينننملت سيينننفل

ممتحمننننن رل ا ليسح   نننننفلسهتنننننمت لايس فنننننتذل

يذليةليتهنننن ل ا ليسح   ننننفلاننننماعل. يالياي نننن 

ومنندلاانن  يالييننايةليهنن لت سييننفلممتحم اانن كل

ب إلننننن  فليسنننن لا ننننت ليسمميننننملمنننناليسمانننن رل

تينننناليسىنتميننننفليسحتتي ننننم ل نننن ليتهنننن ل ا ل

اهننن ل. ميدلمنننال يننن ليينننايةيسح   نننفلايستننن لا ننن

يسني  نننن رلمننننناليسصنننننم ليستم مننننن لمماننننن كل ال

يست يننننننولبرننننننهت ي اادلا انننننندلسيرننننننتيل انننننن رل

 .ونتميف

 ننن ليسم  ننن ليالتننناكلامنننالتنننج لاتيننن للللللللل

سنننننهت ي رليال يا ليالميا ينننننفل ننننن ليسح   نننننفل

يسمابينننفل    ننن ل نننا لي اننن لا رننندل ا ليسح   نننفل

يسنننننن لمىننننننتايال س سننننننييال حنننننن كليسحمتننننننم ل

ايتح نننننننننن ليسحىننننننننننتاليالا ل.  س ايساي يننننننننننن

بحصنننننالا ا لممهنننننكليستمننننن اةليس هيمننننن كل

اياا ةكلايسنننيحالمنننوتايكلايسحىنننتاليس ننن   ل

يتح نننن لبنننن  يايةلاوهف  انننن لا اي يانننن كلا ننننبيل

يست رنننيدل نننتلبتي ننن ليسىننن  ليسحم  سنننفليالسننن  ل

ا ي حننن المننن ل. سهت ننن  كلايسصننناي ل ننن ليسح   نننفل

اىننن ا ليسنننما ليسمابينننفليةلاممننن ل فتاننن ل ننن ل

 ننن ل نننبهليسحم  سنننفلمنننالتنننج لبنننب لليساي ىنننف

يسمانننت لاا نننميدليست ننن لالرلسهتاليننن رليسحتىنننم ل

يالميا يننننننفل نننننن لسننننننيي لاى ينننننن ليستننننننتيلةل

ايوتننننننتيرليس فننننننتذليإلياي ننننننن ل نننننن لبمنننننننإل

يسح ننن   كلم ننن ليسمنننايولا هرننن يالايسيىنننايال

 (. 06)ايسيحا

ايهننننننننن ليسننننننننناتدلمننننننننناليةليسري سنننننننننفلللللل

يالميا يننننفليسمميننننم لامنننن هليسشنننناوليالاسنننن ل

تةلتينننالايننننىفليسحمننن سدكلااىننن ا لانننن  لانننن

يستاليننن رليسحتىنننم ليسىنننملمننناليس فنننتذليإلياي ننن ل

 ننن لسنننتاي كل ننن ليست ننن ل فرنننةلاتفننن االمننن ل

يااسننن لونننت ليسرنننجنليس نننتاهلكل ننن ليست ننن ل

 فرنننننةلامننننن االيهلونتمنننننفلمتى سفنننننفلمننننن ل

نننن  ل بينننايةل نننن لسنننتاي لكلااننننميدليستحنننا ليسر 

. يسننننبهليننننو هليإلسننننجميتةل يننننةل اايال ييننننايال

اليننننن رليسحتىنننننم لاسننننن   ل  ننننن  لاانننننميتليست

سننننتاي لسنننننالاتانننناللمنننناليسننننت مي ليس ننننت ل

نننمهل نندلاصننيهلبشننن لتيننالمي شننالشنناينتةل

 نننن ليافنننن ولست هننننيشلسننننتاي لمننننالياسننننهىفل

اا  سننننننن لب سميح اي ينننننننفل ننننننن ل. يسنيحي  ينننننننف

مصنننننالاانننننا إلارنننننحيفليال  نننننجلليسنننننبهل

 (.09)وص لب ال  جلليسمرناهل

يننن رليةل نننبيليستيننن يالسنننيكلمف  ئننن اكل  ستاللللل

يسحتىنننم لاللا  نننالبسننن ليسح   نننفليسمابينننفلمنننال

م  نننتاليمسنننفليسىنننالليسيننن ا  ليسممينننم ل ننن ل

يسشنننناوليااسنننن لكلامنننن ل  انننن ل ه ننننفلبشنننن ةل

انننننننننتيلةليس نننننننننت ل ننننننننن ليسح   نننننننننفكلبالل ةل

مصننننن سىا لاللانننننااي لبشنننننن لمي شنننننالبنننننن ل
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اف  ننننننني ل ننننننناي ليس فنننننننتذلبنننننننيالبينننننننايةل

ابتمييننننالآتننننالا انننننهكلسننننيكل. ايسرننننمت يف

 ليس ننننمال فرننننةلمننننالمنننناليىننننندلسننننتاي ليهنننن

يا حينننفلب س رنننيفلسهتاليننن رليسحتىنننم ل حننن ل نننتل

ا ننننملبنننن رل. مانننندلب س رننننيفلسهرننننمت يفلايينننناية

اينننننننى لابشننننننن ل هنننننن لكليمننننننتجعليال يا ل

يالميا يننننننفلممحتيننننننفلمنننننناليا ننننننمي ل نننننن ل

يسشننننناوليااسننننن لات  ننننن لونننننما ليسىنننننالل

يسينننن ا  ليسمميننننم ل نننن ليسح   ننننفلا نننن لايننننمال

 .ماا وفل ميالسبس 

منننننالونننننماتلاضيينننننايرلايهننننن ليسننننناتدللللل

 باينننننننفل ننننننن ل اننننننن ليسري سنننننننفليس  ا ينننننننفل

يالياي ينننفلالسنننيح ل ننن ليسم نننمليالتينننالايستننن لالل

يحننننال ةلاننن ا ليالل تيمنننفلستىنننت ل نننباهل ننن ل

يس  نننن  ليسري سنننن ل نننن لبيننننايةكلم نننن لي ت نننن  ل

بينننننايةلمننننناليس  ننننن  ليسا  سننننن لبسننننن ليسشنننننن ل

يسياسحنننننن   لسهىنتمننننننفكلس هنننننن ل ننننننت لمننننننال

ت ننننت ليستننننتيلةليسري سنننن ل يتنننن لييننننايةلاسه

يسننن لم يتسينننفلونننت ليس قننن ي ليستنتينينننفليستننن ل

ا ننننننننشليس  يننننننننفليإلياي يننننننننفلمننننننننالي نننننننن ل

يالسننننننننننننننننننننتحايايفل نننننننننننننننننننن ليسنننننننننننننننننننن ا ل

كلياللي نننننةلمننننناليسصنننننم ل(08)يالسنننننتايايم 

يهنننن ليسحننننارل ةليت يننننن ليستالينننن رليسحتىنننننم ل

يالمنننالبسننناي ي لاتي ننن ليهننن ل اال يسح ابنننفل نننم 

يسحرننني الإلينننايةل ننن ليسح   نننفكلسنننناليسمننننكل

إل يا لياماينيننننننفل ننننننتل ننننننىيهكلبذلاننننننا لي

يسصنننننف فليس تاينننننفل ننننن ريالمننننناليسنننننتايايميفل

 تيهنننننفليامنننننملسهىنننننملمننننناليس فنننننتذليإل هيحننننن ل

يإلياي ننن لإليننن   ل مننن لبينننايةل ننن ليال تصننن  ل

ا نننننمليا نننننبرلت نننننتيرل. يسري سننننن ليسمننننن سح 

يننننم لستى ينننن ل ننننبيليالمننننالمننننالبي انننن للينننن ا ل

يسننننا يكليامايننننن لبسنننن ليسرننننمت يفل نننن ليذيال

 ل ةليسصننننف فلس ح  ننننفليسرننننمت ييالبسنننن 0204

يس تاينننفلمننن ليينننايةلاللام ننن لسننني ا لبينننايةل

يهنننن ليسح   نننننفكلااتنننن ب ليستاليننننن رليسحتىنننننم ل

يسحف اننننننن رلمنننننن لبيننننننايةلوننننننت ليسحرنننننن   ل

يس تاينننفلبي حننن لاقنننض ليهننن ليسمنننايولستم ننن ل

يسح ينننننملمننننناليال نننننمم  ل ننننن لوه نننننفليس فنننننتذل

يإلياي ننننننن لاانننننننميدليسحم اننننننننفليسرنننننننتايفل

 (.01)اا رههل ا ليس هي ل  ليست  ل فرةل

ا  ننننن ل نننننا ليةليستاليننننن رليسحتىنننننم لاتيننننن لللل

-Claw " ا هنننننننيدليسح هننننننن "سي سنننننننفل

Trimming Policyكليستنننننن لارننننننتام ل

يذليةل. ا نننجرلبيننننايةلاوهف  اننن ل نننن ليسح   ننننف

يستالينن رليسحتىننم لاننميدليسماننت ليسيح يننفلنننمل

كل(02)يسىننننننت يياليسننننننبيالاننننننميحادلبيننننننايةل

ايس ينننننن  لبفنننننناالي تبنننننن رليهنننننن ليس  نننننن  ل

يس ننننتاهلا نننناالليسرننننتاهلا نننن   ليسىننننا 

ي تبنننن رلم سيننننفليهنننن لورننننال صننننال لمنننن ل

مصننن ف لبنننماليسنننميالا نننج لو مينننفلبرننني ل

ورننننن لاميينننننال"  يحاننننندلسه  ننننن  ليسرنننننتاه"

 (. 00)يال يا ليالميا يف

 يستىميدليالماين لا اياليياية:    ي ال

امننننماليالشنننن ا ليسنننن ليةلا ننننت ليسننننا يكللل

يسننن لسنننم لليالميا ننن ليسممينننمل ا  سنننملاايمننن 

يسىنننندل ننن ليستاليننن رليسحتىنننم ليالميا ينننفل نننمل

يننننو اليهنننن ليسننننمااليالياي نننن ل نننن ليسح   ننننفل

امنننال ننندليهننن ليسري سنننفليس  ا ينننفليالياي ينننفل

يذلي ت ننننننننمل. امنننننننن هل ا ليسح   ننننننننفليسمابيننننننننف

يسننننا يكلياميا نننن لب ننننت ليالافنننن وليس ننننتاهل

مننال"  سننت ل ننف ف"يإلياي نن كلاا ننفةلب  نن ل نن 

تانن ليستالينن رلبننيال حينن ليسصننف  رليستنن ل بام

. يسحتىننننم لياميا يننننفل نننن ليسرنننن تيرلياتيننننا 

سننننننال نننننن ليست نننننن ل فرنننننةكلييننننننماليسننننننا يكل

ياميا نن ليسمميننملمتننا  يلوننت ل ننايالسننى ل

 ننننبيليالافنننن وكلاةل ننننبهليس  ننننت ل ننننملارنننني ل

 لمننفكلسننيكل  نن لمنن لبيننايةكلاسنننال يقنن لمنن ل

ياااابيننننيالاااسنننني لايسصننننياكليستنننن لاح نننن ل

يهننن ل نننبيل بنننالليسماننن رليستننن لانننميدليسىفننن عل

 (. 00)يالاف و

اسنننننال نننن ل نننن ليالوننننتي ل حنننناليستينننننهليةل

يس ينننن   ليالميا يننننفليسمميننننم لي  ننننالمننننيجاليسنننن ل

اىمنننننننيدليس فنننننننتذليالياي ننننننن ل ننننننن لي هيحاننننننن ل

اا ننتيإلسنني ااا ليهنن ليسح   ننفكلا ننبيلمنن ل

بنننميل هيننن الالايننننى المنننالاصنننايى رليال يا ل

 .يالميا يفليسمميم 

 ايالممقنننهفلاىمينننمل ييمنننفلا نننت ليال:   س ننن ال

 يالياي يفل  ليسح   فليسمابيف

 (The dilemma of determining 

the nature and type of the 

Iranian roles in Arabic region) 

امنننننن   ليسري سننننننفليس  ا يننننننفليالياي يننننننفلللللل

امنننن هل ا ليسح   ننننفليسمابيننننفلمننننالممقننننهفكل

ا ننن لممقنننهفلاىمينننمل ييمنننفلا نننت ليال ايال
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بنهحننننن رل. ينننننفيالياي ينننننفل ننننن ليسح   نننننفليسماب

يتننننننا كل نننننن ةلممقننننننهفليال اياليس  ا يننننننفل

إلياي يننننننفل ننننننتليننننننم لي ترنننننن با لسهشنننننناييفل

يذليةلمح اسننن رلبينننايةليس  ا ينننفل. يإل هيحينننف

سننننندلانترننننن ليسشننننناييفليسح هتبنننننفلمنننننال ا ل

ممهنننننننننكليستمننننننننن اةليس هيمننننننننن لامصنننننننننال

ايستاليننننن رليسحتىنننننم لا  ننننن لسري سنننننفل  اينننننفل

 Foreign االيسري سننننننننفليس  ا يننننننننفل

Policy Role Theory .يذل  ننن عل ج نننفل

متضينننايرلانننو اليهننن ليسنننمااليس ننن ا  لاينننفل

 Roleاصنننننننتاليسنننننننماال( 0: ) اسنننننننفل

Conception – منننننال يننننن ليسماسنننننفل فرنننننا ل

( 0)ك -يستننننن لااينننننمليةلانننننو هل اايالمنننننو ايال

اننننننننن ليالل- Statusيستننننننننن لياليسى سننننننننفل

و سنننننفليسماسننننننفليستننننن لاايننننننمليةلاهمنننننن ل اايال

كلLegitimacyيسشنننننننننناييفل( 3)كل-مننننننننننو ايال

ي ترنننن لليسشنننناييفلايس يننننت لسهننننماالمننننالليه

اي ترنننن للاهنننن ل(. 03) ينننن ليسننننما لياتننننا ل

يسشننناييفلايس ينننت ليمتحنننمليهننن ليسانننم لمنننال

اايرليسنننمااكلسنننتيرل ننن ةليانننم لبسننن لاضيينننال

يستننننن ليس نننن  دكلابسنننن ل هلمننننم ليشننننن ل ننننبيل

يسنننماالاامينننميلو ي يننن الب  ننناليسنننما لياتنننا ل

ام ننننن  ليهننننن لذسننننن كل نننننتليةليتهننننن ل(. 04)

يننننننننفكلالسننننننننيح ل ا لممهننننننننكليسننننننننما ليسماب

يستمننن اةليس هيمننن كلايستاليننن رليسحتىنننم لامنننمل

يال اياليستننن لا نننت لباننن ليينننايةل ننن ليسح   نننفل

يسمابينننننفلتينننننالشننننناييفكلااانننننم لمصننننن سىا ل

 .اي ايا  ل  ليسح   ف

يذلينننننمرلمم ننننندل ا ليس هننننني ليةليال اياللللل

يالياي ينننفل ننن ليسح   نننفلا ح ننن لاامينننميلس فتذ ننن ل

مايسننفل يسينن ل يسنن لاا  نن لس.  نن لم   ننفليس هنني 

كلا ايسننننفلDalia Dassa Kaye نننن ل

 Fredric Wehrey’s اينننماي ل ننناهل

studyكل  نننملبي ننن ل نننبهليسمايسننن رليةلبمنننإل

يسنننما ليسمابينننفل نننملب سضننن ل ننن لا ننن ليبمننن  ل

يسننننمااليإلياي نننن كلاذسنننن لبمنننن لسهتاتينننن لمننننال

ومننننندليس نننننت ليإلياي ينننننفل ال مننننن رليستهفيننننن ل

-ايست تينننن لمنننناليس  نننناليسشننننيم ليإلياي نننن 

بننننن كليالإلساننننن رلشنننننمتبادلبمينننننميليننننناليسما

يإل ننننجنليسري سنننن كل: يس قنننن ي ليسا مننننفكل ه

او نننتوليإل رننن ةكلاو نننتوليسحنننا  كلايست حينننفل

(05 .) 

ي نننننناليسننننننمي  مي رليسميتهيننننننفليهنننننن ل: ايبمنننننن ال

 يسري سفليس  ا يفليالياي يف

  نن عليتيمنن ل يتهيننفل نن لييننايةلمننو ا لل     

 نننن لسي سننننتا ليس  ا يننننفلااىننننملمنننناليارنننن  ل

دليسننننمااليالياي نننن ل نننن ليسح   ننننفل فننننتذلاومنننن

يسمابيننننننننفكلالسننننننننيح ليستينننننننن ايرليسري سننننننننيفل

يذلمنننال حهنننفليسحشننن   ل. يسحت نننت  ل ننن لييننناية

يسميتهينننننفليستننننن لاننننندليسنشننننن لي اننننن لتنننننج ل

يالنننننن ايب رليستنننننن لا منننننن ل نننننن ل ي نننننن لل

يال ت  بنننن رليسا  سننننيفليإلياي يننننفل نننن ليت يننننتل

 ننننن لم  سينننننفليال نننننجوييالسه  ننننن  ل 0221

يىنننننملمنننننال يحنننننةليسري سننننن ليالياي ننننن لبننننن ةل

سىا نننن رليسح  امننننفل نننن ليسح   ننننفكلاوحهننننتيل

تننن ليهياننن ل يال نننجوييالاموينننميادلال تننن رل  

 ىننننال رنننن  لشنننناميرل! اللسىحنننن  ! اللسضنننن  "

 No to Gaza! No to" )ا نن ليينناية

Hamas! We Fall Martyrs for 

Iran( )06 .)ايهننننن ليسننننناتدلمننننناليةل نننننبهل

يسنننننمي  مي رليسميتهينننننفليالياي ينننننفلماحنننننفل ننننن ل

ي سننننننننتا ليس  ا يننننننننفلامنننننننن هل ا لاىميننننننننملس

يسح   ننننفل نننن ليسحرننننت ي ليسح  ننننتاكلياللي انننن ل

سيرننن ل م سنننفلب س نننماليسح هنننتللمننن لسننندلاننننال

 نننننبهليسنننننمي  مي رلذيرل نننننما ليهننننن لاضييننننننال

 . يس  يفليسى  حفل  لبياية

انيننن ليسري سنننفليس  ا ينننفل:  يسحيىننن ليس  سننن 

يالياي يننننننفلمنننننن ليستضييننننننايرل نننننن ليسح   ننننننفل

 يسمابيف

م نننننبلي نننننمال ليس نننننتايرليسمابينننننفل ا ينننننفللللل

يتننننبرلاينننناللبننننياليس ننننت ليال هيحيننننفل 0202

و سننننفلمنننناليست نننن  كليسميتبننننتستين كلا   نننن ل

ييننايةلمننالنننحاليسننما ليستنن لسننميا لمشنن اي ل

اي تح منننن رليسننننتايايميفل نننن ليسح   ننننفكلبمننننمل

يةل   نننننن رل ننننننبهليس ننننننتايرلاهنننننن ليس ننننننت ل

يال هيحيننفليسف يهننفل نن ليسشنناوليالاسنن كلم هحنن ل

  نننن ليسمنننن سدلي حنننن كلسننننيكليهنننن ليسحرننننتت لاف

يسنننميته لسهنننما ليستننن لاشنننامليس نننتايرل  ننن كل

اي حنن ليال نندليهنن ليسصننميمليسميتبننتستين ل نن ل

 ( .09)يال هيد

اسنندلانننالييننايةليسننت   ريال نن لاف  ئانن لبحنن لللللل

يىصنننننن ل نننننن لم   ننننننفليسشنننننناوليالاسنننننن كل

ااىمينننننميال ننننن ليسنننننما ليستننننن لونننننم  ل ياننننن ل

الوننننت لكلابنننن رليس  نننن  ليننننما(08)يس ننننتاير
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منن لسننتوا ليسيننةليسييئننفليالسننتايايميفليسممينننم ل

 ننن ليسح   نننفلا يننن لسنننتو اليهننن ل نننجالمنننال

يسري سننننننفليس  ا يننننننفليالياي يننننننفلامنننننن هل ا ل

يسح   ننننننفكلايهنننننن ل  نننننن ول اسنننننن كليال ايال

يالياي ينننننفليسممينننننم ل ننننن ليسح   نننننفلامتي ننننن ل

سننننالل.(01)يسنننما ليسمابينننفلمنننالاهننن ليال ايا

وينن لسنناي ةلمنن لبهننتارلييننايةلاؤيتانن لمننال

اي ننننن لسي سنننننفلت ا ينننننفلاي ايال  يهنننننفليليرل

مننننن ليمننننناهلسينننننتدليسي ننننن رليهينننننةلاستتي ننننن ل

يستضييننننننننايرليستنننننننن لاىصنننننننن كلالسننننننننيح ليةل

ا نننمل ننن ررل. مشننناايا لامننن هليسح   نننفل ننن  د

 ننننننبهليستىننننننتالرلستننننننتجر لمنننننن لات انننننن رل

يسري سنننفليس  ا ينننفليس   نننفلباننن لبحننن لي نننم ل

 . يستايايميتا ليسنيا ل  ليسح   ف

  ليسننننننننننننن ليسىرننننننننننننن ب رلاب السنننننننننننننت للللللل

يالسنننننننتايايميفليالياي ينننننننفكل ننننننن ةليال  ونننننننفل

ب  ننن  ليسنننا يكليستت رننن لليننناليسم بنننميالبنننال

يهننن لكلايال  ونننفلب  ننن  ليسنننا يكليسحصننناهل

مىحنننننملورننننن  لميننننن اعلكلام تننننن ليسنننننا يكل

يسهييننن لممحننناليس نننبي  لا ا ينننفل   منننةلكل ننن ةل

بح  بنننفلمف  ننن  لسننن ا لإلينننايةكلاذسننن لس ييمنننفل

لمنننفلبشنننن ليننن  لمننن ليج  ااننن ليسحم نننم لايسحت 

اهنننن ليال  حننننفلكل  ننننملمننننارليسمج نننن رلبننننيال

انننت كلايينننايةلبحاوهنننفلمم نننم لبرننني لسنننترل

يج ننننننن رليس  ننننننن  ليستت رننننننن لمننننننن ليستيننننننن ال

يالسنننننجم ل ننننن لانننننت ككلااللسنننننيح ليةل ننننن   ل

وا نننننفليس اقنننننفلساننننندليج ننننن رلمتي نننننفلمننننن ل

 – يحنننن ل   ننننن ليسمج نننن رليالياي ينننننفل. يينننناية

 ليسحصنننايفلمهيئنننفلب سشننننتعلايس صنننتمفليستننن

م منننن ليسيهننننميالمنننناليينننن   لمرننننتت ليستح ينننن ل

يسمبهتم سننن لبي احننن ليسننن ل ا نننفلسنننفياكلا نننبيل

يمنننت لسهتضييننننايرليستنننن لونننم  ل نننن ليسح   ننننفل

 ا ينننننفليسرنننننيمي ي رلمننننناليس ننننناةليسمشنننننايال

ايسحتمه نننننفلبحم  نننننم ل  مننننن ل يفينننننمكلايستننننن ل

  مننننننن ليسننننننن لاضيينننننننال ييمنننننننفليستى سفننننننن رل

يسري سنننيفل ننن لم   نننفليسشننناوليالاسننن كل حننن ل

  هنننننن ل 0191ا ليالسننننننجميفلينننننن  ليةليس ننننننت

يينننننايةلمنننننالممرنننننناليال نننننم  رلايسىهيننننن ل

سهتالينننن رليسحتىننننم لايسنننناي ي ليسنننن لممرنننننال

يمنننن ل يحنننن ليتمهنننن لبنننن سحت  ل. يسننننما ليسحم  يننننف

يالياي ننن لمننناليس نننتا ل ننن لسيييننن لكل  نننملشنننن ل

تننننج ل 0198يتتفنننن رلمتسنننن ليسصننننمالينننن  ل

ا نننت هل ننن لسيييننن كليونننمليتيمننن لياللمنننفلبنننيال

سهييننن لكلاسننننالذسننن لسننندليح ننن ليينننايةلايس  ننن  لي

منننالي  منننفليج ننن رل بهتم سنننيفلبنننياليس نننا يال

يمننننن ل يحننننن لي نننننشليسنننننيحالاسنننننتاي ل( . 32)

ايسيىننايال  ننمل   نن لييننايةلااننم ليسنن ل ي حنن ل

يسننن لمح اسنننفلي ايالاو نننملمنننالتجساننن ليهننن ل

 .مم ل فتذ  لا يح تا ل  ل بهليسما 

اسنننننن لااارننننندلس ننننن ليسصنننننتا ليسمهحينننننفللللللل

يتمهننننننن لب سري سنننننننفلبشنننننننن لياننننننننهل يحننننننن ل

يس  ا ينننننفليالياي ينننننفلامننننن هليستضينننننايرل ننننن ل

يسح   ننننفليسمابيننننفكلايال اياليستنننن لم اسننننتا كل

البنننملس ننن لمنننالا ننن ا ل نننبيليسحتننننت لبشننن رل

 .ماليستفصي 

بمييننننفليستضييننننايرل نننن ليسح   ننننفليسمابيننننفللللللل

ي  ه ننن لمنننالانننت ككل ننن ل فنننكليست ننن لبنننم رل

يسري سننننننننفليس  ا يننننننننفليالياي يننننننننفلبيهننننننننتا ل

ي ننننننمي ا لاي ايا نننننن لامنننننن هل ننننننبهلمتي فانننننن لا

 يهنن  يإلياي يننف يس ينن    يذلاي نن . يستضيينناير

 سه ننتا  مويننم مت نن  مرننتتي اا   حينن 

 0200 يرنحيال 27 م نبلبنم   ل ن  يستت رنيف

 يالياي يننفلمننا يسمحاتايننف    نن  وينن  ؛

 سانن كلي  ج نن لمننالاؤيننف يسحويننميا  بننال

  نن لييننايةليسنن لية يسىنن  د يسحىنن    يستينن ا

 شنمي  ا نإ ينا اميينا ل يفيستت رن يس نتا 

 سهتسيننن ر ايستيمينننف سجسنننتيمي  بسنننجم 

 يمتننمي   انن  ابننبس  ايسنناي ي ك يسحتىننم 

 اي مننن   يإلياي يننفك يإلسننجميف سه ننتا 

 (.30)ا س سييا  سحي   ا 

  ن   ك 0200  يايينا منا يسايبن  ا ن لللل

 يهنن  يإلياي يننف يإلسننجميف يس ننتا  ماشننم

 يسحىناعبةل" :يسمحمنف ت ينف  ن  تن م ئ ك

 بورنن    ننت يستت رننيف سه ننتا  ياسنن  

 بسن   يقن  ا شن ا ك" ب إل   نف يسشنميم يس ن  

 ستى نن  سننيكلباللبمييننف وننمت منن  ": ية

  ين   يه ان  يستن  يس حي ن  يإلمن   ات من ر

 يس ننتا  ماشننم ا انننه ك" تيهننف سنن تير

 يسنا يك ية ا ين  سمينةلا ن ايا ل  ة يإلياي ينف

يحنيجال  ن ة يهن  بنا يسم بنميا لينا يستت رن 

بةل" :ا نن   ياميا يننفك يسح نن باير سمانن ل

 يإلسنج ك  نت يس نتا  سانبه ياس سن  يسنمي  

 يسنيج ك منا  اابنة بمنم مي شنا    نة ايسنمسي 

 يسم ممنن رك يس  سينن رلبىمنن باالبسنن  ذ ينن 
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 يإليننج  اسنن    يهيننة اتنننتد منن  ا ننت

 (.30")يسضابيف

 ياونميت امن ه اسنح  مت ن   ا  ا ن ةلللل

 ب سند يساسنح  يس ن    اصنايه انت ك  ن 

  حيمن  من لياح ن " :ب تسنة يإلياي ينف يس  ا ينف

  نن  يستت رنن  يسشننم  باي   اى ينن   ننت

 اننت ك ية ييتينن ا يهنن  يس نناا   ورننا

 يسمنن سد  نن  اننو هل اايال نن    ة يحن انن 

 يسنا يك انجه ا نبس  ك"مرنت يجال يإلسنجم 

  منن    وحننمه مىحننت  يإلياي نن ليالسنني 

 يستت رننننن   سننننن  ليسشنننننم : "بتمهي نننننة

 م  سيننف بشننم ايرلبسننجميف يسمينت اتايننف

 ي ننم يامننا ي ننن  اسنند(. 33")ب سمميسننف

   ننم ك يس ننتا  اماشننم يإلياي نن  يسننا يك

 يإلياي ن ك يسياسحن ة  ن     ين  118  ينال

 سحنن   يحانند يننا    ينن ك 010مننال يسحوسنن 

 سهشننم ل "يس تايننف يسىا ننف"ب نن  ا ننفته

 باسحنن ة"  ة بينن ة  نن  ا نن ستي .يستت رنن 

 يسىا نننف ب يننن ر ينننميد يالياي ننن ليامنننف

 (.34")يسشم   يستت ر  سهشم  يس تايف

يمنن ليننالمت نن ليس  ا يننفليالياي يننفلامنن هللللل

يس ننتا ل نن لمصنناكل  ننمل   نن ليالوننميتليستنن ل

 مىنننن  05/0/0200شنننناماا لمصننننال نننن ل

يس  نن  ل    نن  مننا  ييننايا اي تحنن     ننا

 بسن  يإلياي ن  يس  ن   سن ا    نم يالياي ن ك

 يسحصنايف سه نتا ليسشنمييف موينم مت ن  اي ن 

 ا هينة مين اع يسنا يك  ةليمهنا  ين  وتن 

 يسحاشنم  ين    ن  ذسن  ااح ن  ك م صنية ينا

تنن م ئ ل يهنن  يإلياي يننف سه ننتا  يايهنن 

 ت يننف مننا   ي ننف يشننايا بت صننيش

يسايبنن لمننال ياييننال  نن   س   نن  يستنن  يسمحمننف

 ست يينمليسحت ن  ايا ك يسمابينف ب سهضنف 0200

 يهنن  يرننيااة   انند ليحنن ال ي مصنناك  ن 

 ب  منف ا ييين البسن  يإلياي ينفك يس نتا   نم 

 يس ن  د سه  ن   مصنالمح  ن   ن   ي ن    ن  

  ة تنن م ئ  ييتيننا وينن  بيننايةك  نن 

 اانت ك مصنا  ن  ا من  يستنن  ياونميت

 يسمنن سد  نن   "بسننجميف بننتي الي  ننف"  نن 

 يإلياي ينفك يإلسنجميف يس نتا  منا مرنتتو  

 بسنن لمتي ننهف يسحصنناه يسشننم   ييينن ال

 ي نت  شنمي    ن   ب  منف" وتن  ي تف ننتة

 ينا  ينال  حن  ك"يإلسنجم  يسنميا يهن 

 سنيتيه مصنا  ن  سن ت ليس  ن   بن ة ييت ن  ه

 (. 35")بسجم   اس  شاو ب  مف"

يإلياي نن ليالسنني ل يسننا يك ييتيننا  حنن لللل

 يشننام يسمنن سد"  ة  منن    وحننمه مىحننت 

 كللاشننح  يالسننتيمي  نننم بسننجميف  ننىت 

  وننمي اح  اوسننك يسهتننيا مصننالااننت ك

 سهتالين ر  ينة منن ة ال  مينم  اسن  سشناو

ب صننننال اي ينننن  ايسنننناي ي ك يسحتىننننم 

 (.36)اشي 

 يسشننتا  ممهننك ا ننيك  شنن ا  حنن للللل

 مصنن  م ر بسنن  الايمنن    يهنن  يإلياي نن 

 يايحنن   بةل ننبه: "يستىايننال نن  جال ميننمية"

 يسميح اي يننف ب نن ا  نن  انن ا  يإل ايميننف

 يسىاينننف ااينننم ال ا اننن  ياماينينننفك

 ك"يسحصناه سهشننم  ايسميح اي ينفليسى ي ينف

 ااسننن    يإلياي ينننف يسمبهتم سنننيف اا ر

 يهن لتن  ب نت  بيناية  ن  يساسنحيف يإلينج 

 يينا اذسن  مصناك  ن  يسم اينف ياونميت

 ا ن  يسحىتمنياك ستىا ن ر ا يينم بي  ن ر

 ب س ن  ا  يىصن  من  ونملييتين ا بسن  بمقنا 

 يس ننتا    ه تانن  يستنن  يسصننىت " آ نن ا منا

ب سننندل يسحتىنننمت ا نننبس  ك"يإلسنننجميفك

 (ماح  ياسنن  ايمننيا)يإلياي يننفل يس  ا يننف

 وين  يإلياي ن  يسحت ن    نم   نماهك بين ة

 يسحصنناه يسشننم  بنن ةلم نن  اير  ننان

  ىننت اىنناع" يسىنن  دليح نن  يس  نن   نننم

 (.39")يسمميسف اى ي 

ابمنننننننملا هننننننن لميننننننن اعليننننننناليسىنننننننندللللللل

اا نننت لماسننن ليسننن ل نننا ليسرنننه فكلسننن  رل

يذليهننن ل.  ينننم لبنننياليينننايةلامصنننايج ننن رل

مننننننميالينننننن  ل  منننننن لمننننننالوننننننندليإلتننننننتيةل

يسحرننننهحيال نننن لمصننننال نننن ةلسهمج نننن رلمنننن ل

بينننننايةلوقنننننتالايسننننن ليهننننن لاي ل   حنننننفل

يس قنننن ي ليسح يننننا لسهمننننم ليستنننن لشنننناماا ل ننننبهل

يسفتننننا كلاللسننننيح لبمننننملمنننن ل بننننمرلييننننايةلمننننال

 تيينننن لسهت نننناللمننننالمصننننالييت نننن  يلم انننن ل ةل

يهننمياليمننملا ننت لم صنن ليسحاشننمل نن ل ننجليس

 اي نن السهت نن الليسري سنن لبننيال  نن مياليىننندل

يسحاشننننننمل وننننننم ح لبشننننننن لمي شنننننناكلاآتننننننال

يرنننننننننتتال ينننننننننةليسحاشنننننننننملاايرلم صننننننننن ل

 (.38)يسا يك
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سننننال نننبيليستنننن لسننندلينننم ل نننتيجاكليذل ننن لللللل

بننننننننم رلمت ننننننننفلمننننننننال 0203يت يننننننننتل 32

يالوتم  ننننن رليسممينننننم ل يتننننن لمصنننننالننننننمل

 يس  نن  ليسىنن  دكلابمننميةل   نن لييننايةلاتي نن 

 ي نن ياك 15 س ننتا  اي تننة  يينند مت نن 

 مت نن  يننا يإليننجة  انناية يتتنن ار

يت ينننتليستننن ل 32يوتم  ننن رل منننا مضننن يا

 ماسن ك مىحنم يسنا يك ين   بسن    قن 

 مننا يسحرننهحيا يإلتننتية  ح يننف ايتنناي 

 سانن   منن  ا   ا  يسري سنن كل فنن  يسحشننام

 يس  ا يننف سنن اي  يست ننتاير  ننبه يهنن 

 " ب  ننة ا ننفتة منن  ي ت نن   بسنن  يإلياي يننف

 ك" ماسن  مىحنم يسمني لبن سا يك ب  ونف

 يسحتىننمت" ياي منن  يينن  "  شنن ا وينن 

يالياي يننفل نن لاصننايهلسننةل يس  ا يننف ب سنند

 يتيمننة ابينن   نن   ة " بسنن  بيا نن  ا  سننف

 ايمننن  بننن ا ك اشنننت ر وننن ا  ننني 

ايس ننتيال س سننجمييا ي يضنن  اال يوتح ساحنن ك

  نبه بة بن  ك ي تان  شن ر  ن   ة اصنتا

 تينا منا اي نة مرنتحا ك وا نف  ن  يس قنيف

 يسري سننف يسمنني ل نن  يتننمت   ة يسحج نند

 (.31)"  يح اي ي ا  ي ت  بة اد ما إل  وف

يمننننن لسيييننننن كل  نننننمل ننننن رلمت ننننن لايلا لللللللل

يس  ا ينننننفليالياي ينننننفلم رنننننمح المننننن لسي سنننننفل

يسا  سننننننفليالياي يننننننفكل  ننننننمل ننننننانلاليننننننال

(  يهنننن ل  يننننال نننن سى )يس  ا يننننفليالياي نننن ل

 نننن  كليةلييننننايةل ننننمم ل - ه -سصننننىيففل نننن  

مرننن يم لب رنننن  يفلسه ننننتياليسهيييننننيالسننننايل ينننن ل

: سننن ت ل نننايبهككلا ننن  ل ننن سى لسهصنننىيففل

ت ليس نننبي  كل   ننن لس ننن لياصننن الرل يننن لسننن "

مننننن لينننننم ل يينننننالمنننننالممحتيننننن رليس نننننتياكل

اياسننننه  لمننننال اةلنننننمي ليابنننن لشننننى  رل

كلا نننننن  ل ننننن سى ل" يينننننفلبسننننن لب ضننننن له

 اسننننن لا نننننيكليسحمهنننننكليسنننننت   ل: " ننننن  جال

يسايئننننننفليسري سننننننيفليستنننننن لاح نننننن ل)يال ت نننننن س ل

مصننننن ف ليينننننمليسمهيننننن ل( يس نننننتياليسهييينننننيا

ىحنننت لاسننن سفلشننننالبسننن ليسنننا يكليإلياي ننن لم

يوحننمهل منن  ليهنن ليسننميدليسننبهل ممننةلايهنن ل

 (.42")يسحر يم ليست ل اسه 

ا ننننمليسننننت ي ليسحتىننننمتلب سنننندليس  ا يننننفلللللل

كل ينن لم تنن ل(ايمننيالماحنن ةلباسنن )يالياي يننفل

ممحنننننناليس ننننننبي  لب بتانننننن  لكلاي ننننننف لذسنننننن ل

ب ال تصننن اليسنيينننالسهشنننم ليسهييننن كلا نننم لسنننةل

يستاننننن   لبانننننبهليسح  سنننننيفكلاذ نننننارلا  سنننننفل

شنننيةليساسنننحيفليالياي ينننفكليةلماحننن ةل"  بيرننن "

بةل: "باسننن ل ننن  لممه ننن ليهننن لم تننن ليس نننبي  

 ا يننننننفليسحرننننننتيميالاعهحننننننفليستنننننن اي ل ننننننتل

كل يييننن ليسننن لب ننن رلسنننه فلشنننمييفل ننن ل"يسانننجع

سيييننن لورننن لامييننناهكلاي نننف ليس نننبي  ليسنننبهل

 ننن ةليمنننملمنننالي ننندلوهفننن رليينننايةل يننن لبقننن ل

كل"يسم ت اتاينننفليسرنننت ير"يشننناالآ نننبيعكلب  ننن ل

 –حنننن ليينننناليسحتىننننمتلينننناليسننننتممي لبننننج هل 

س  ننن لام اباننن لبسننن لسيييننن لايسحشننن ا فل -يينننايةل

 (.40)  لبي   لب  رل بيليسيهمليسماب 

ا يحننننن لي نننننشلسنننننتاي كل حننننن لا نننننتاللللللل

مرنننتت ليالوتم  ننن رلاومحاننن ل ننن لسنننتاي كل

اي تشنننننننن الا متانننننننن لاي ننننننننمال لمتي انننننننن رل

مرنننهىفكلينننن ارليينننايةليسننن ليتنننبليستنننن ل

يسمنننننمكل مننننن رليا لليسرنننننتاهليهننننن لمىحننننن 

امهينن لاسننح ليهنن ليالوننميتل نن لسننتاي لمننال

 يننن لسنننفياليينننايةل ننن ل مشننن كلايسنننبهلييتينننال

منننن ليمنننناهل نننن لسننننتاي ل ننننتلمننننويما لنننننمل

 (. 40)يس    ليسرتاهل

االشننننن لبننننن ةل نننننبيليسحت ننننن ليساسنننننح للللللل

يالياي ننننن كل ننننن ةلممرنننننميالس ييمنننننفليست ننننن  كل

يهننن ليس فنننتذل ننن لسنننتاي لبنننيالبينننايةليسنننمييدل

 نننننن  ليسرننننننتاهلمننننننال اننننننفكليسا يرنننننن لسه 

ايستىنننن س ليسننننبهلا ننننت هليستالينننن رليسحتىنننننم ل

ا ا ليس هنننني لااا ينننن ليسننننمييحياليالس سننننييال

سهحم انننننننفليسرننننننتايفلمننننننال اننننننفليتننننننا ل

(43.) 

اسننننناي ةلمننننن لبنننننم ليسنننننميدليالياي ننننن لللللللل

سه  ننن  ليسرنننتاهليت يينننمكلمحننن لي ننن الم ننن ا ل

يسرننمت يفل تيمننفلستمنن عدليسننمااليالياي نن ل نن ل

ذل   ننننن ليس نننننتا ليسرنننننتايفلي(. 44)يسح   نننننف

يسفا نننننفليسح  سينننننفلسهرنننننمت يفليس  امنننننفلينننننال

ي تف نننننن رليسابيننننن ليسمابننننن لستىمنننننيدليسحنننننمل

يالليةليسرننننمت يتةل نننن  تيلب يئننننيال. يإلياي نننن 

 ننن ليستف يننن لمننن لياونننميتل ننن لسنننتاي كل حننن ل

 ةلسننننننايفلاا ينننننن لا  ننننننال نننننن ليوتقنننننن ةل

يسحم اننننفليسرنننتايفلاا ننن ليسرنننمت ييال ننن ل

سمننننن ل االيسصننننن ليس هفننننن لمتنننننا  يالمنننننال

كلب اننن ل 0200سننننالمننن لبميينننفليسمننن  ل.  ننن  ته

يسرنننننننمت يفلم ضحرنننننننفل هيننننننن ل ننننننن ليس نننننننتا ل



 (1028السهة ) -العدد اخلامس عشر –جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية 

214 
 

 ننننننميح ليسحمحتينننننن رليا  ننننننال. يسرننننننتايف

يهح  يننننفليسحتح هننننفلبنننن سمي ليسرننننتاهليسىنننناكل

 يحننننن ل يحننننن لاا يننننن لا  ننننناليسحمحتيننننن رل

ابمننننمل ةل. يال  ننننالا ا نننن ال نننن لشنننن م ليسننننيج 

ياقنننننهليمننننن ليسم  ننننن ليسحمننننن االسه  ننننن  ل

اى يننننننن لا نننننننم ليرنننننننناهليسرنننننننتاهلينننننننال

اااي ننن لاا يننن لا  نننالينننال يحاحننن ليااسننن ل

سهحم انننننننفكل ينننننن  ليسرننننننمت يتةلاا ينننننن  دل

يهننننن ليسحمحتيننننن رليسحت ا نننننفليسحم اننننننفل

(45.) 

منننال يننن ل –اسننننال حيننن لاهننن ليسحىننن االرللللل

يستننننن ل ننننن ةلتاننننننا لمتيل نننننفل –يسرنننننمت يفل

يس فننننتذليال هيحنننن ليالياي نننن لااىمننننيدل اا نننن ل

 ليسح هننننتلل نننن ليسح   ننننفلسنننندلانننننالب سحرننننتت

االلب سف يهيننننفليسحا ننننت كلاذسنننن ليمننننت ليسنننن ل

سي سننننننفلييننننننايةليس  ا يننننننفليسحت  يننننننفل نننننن ل

 ايراانننن لس وننننميتكلايس  ننننتيرليسصننننىيىفل

يستننننن ل   ننننن لارنننننياليهياننننن لا  ننننن السحمنننننا ل

يالوننننميتليستنننن لل   نننن لاننننماال نننن ليسح   ننننفل

محننن ل نننترليسفا نننفليهننن ليسرنننمت يفلستى يننن ل

 . م ل    لاصيتليس لاى ي ة

 يسنننما  منننا يمننن ليسنننيحاكل ننن ل   ننن للللللل

 مت فاننن   يه ننن  يستننن  يس هيهنننف يسمابينننف

كل0191ين  ل يإلياي ينف يس نتا  منا يإليمن ب 

    نن  بسنن   نن سه ا ننت  ابنن ساتدلمننا

 يإلياي ينف يسماي ينف يسىنال  ن  ورنيا  نمي 

 يسنيحالاييناية بنيا اىرناليسمج ن ر  ة بال

    ن  وين  ؛ 0110 ين    ايتنا بسن  يمنت 

ا ييننمرللينن ايرل ا ننم يسحينن  ا ك  نن  يسننيحا

يسمنن  ل يسيح يننيالبسنن ل اننايةلم ننب يسحرننئتسيا

 مننا يسننيحا إلتنناي  مى اسننف  نن  ك0110

 و اسنن ليسننما ليسمابيننف يستنن  يسم سننف و سننف

 مت ننن   ننناير  ننن م ر؛  اننننا ليهننن 

 يسضننن ا    ننن ر  ننن سه يسنننا يكليالسننني ل

 (.46)يسماي  لسهنتي 

امننن لبنننمرليالوتم  ننن رل ننن ليسنننيحال ننن لللللللل

 ينننا ييننناية يينننار 0200 يايينننال 00

 يستنن  يالوتم  يننف سهح نن  اير ا ييننم  

 ممهننك  نن     ينن ال151 وننم  كلا  ننما

 آذيا/منن ا  25  نن  يإلياي نن  يسشننتا 

يسشنننم ل ي تف ننننف بي  ننن السنننميد   0200

 ن ل ايسشنا ف يسمني   نتير ا ينتي يسيح ن ك

 يست اي يننف مرننواسي ااد يسننيحاليسنن لاىحنن 

 يس  ننت  ايا نن ذ شننميادليسح هننت  ا ينند

 (.49)يسم    يسىنتمف إلس    يس ا  يف

  ينن    عاننا يست نن   فننك سنننال نن لللللللل

  ياييننا 22 يسننيحا  نن  يسشنني بيف يس ننتا 

 نن ل يإلياي نن  يستضهضنن   هينن المننم  0200

 يهيان  ايالانن ر يسنيحا  ن  يسحب يينف يسى سنف

 ابتى سفنن ر شننح الال  فتذ نن  احتننن   نن 

 بيننجةليسحينن  ا   يمننم   تبنن ك سي سننيف

 يإلينج  تينا 0200 يباين  3يس هيمينفل ن ل

يس نتا ل امن ه منت فاد منا اوهفن ؤه يإلياي ن 

 يس ننتا  مي شننا لامنن ه ايال ت نن    نن لسييينن ك

 يسنا يك من  يسحمهنا تينا ب ستىن س  يسحقن   

    منة؛ اب  ين   ن سه   يينم يهن  يسرن ب 

 ننم  من  يإلياي نن  يس فنتذ وين ليتمن عد

 يسنت   بة سن وف اتسني  ايسنت    يسماسنفك

 يسيح ينننفك يسري سنننيف يس  ا نننف  يتننن 

 يستن  يسهي   ينف يسى سنف اشنية و سنف اايهنتار

 (.48)يح ي ال يست ر تا  بياية اايم

 يينملابنة يسيح ن  يسنا يك انتس  ابمنمللللللل

 ياييننال/شنني  (  نن  يسىننند  نن  ه م صننتا

 ننن ل يستنننمت  بينننايةلسمنننم  كل يننن 0200

 ات يتنن ر  ج ننف ا نن  يسيح يننفك يسشننواة

  حننف  نن م  يهنن  آتا نن   نن ة فمت  ابنن

 ابنةلم صنتا يينم يسنا يك يااند يسنتين كليذ

 يسنيج    نتل  ن  يال فصن سييا بنميد بيناية

: ا نن   يسشننح  ك  نن  يسمي يننف ايسمح ينن ر ك

 ماي منف بسن   ين  منا  ين ليإليناي ييا ب نة"

  اة يسنيحاكلاسننا امن ه يس   ئنف سي سن ااد

 نن ل اللااتنن  بننج ه  ة كلا  ننم" ننما 

  نن  اسنننا  اننايةك منن  يستننن  اصننميم

 شننواة  نن  ا منن لياللاتننمت   فرننة يست نن 

 (. 41)يسميتهيف يسيحا

بينننايةلمىنننتايل يمننن ليسيىننناياكل تح ننن للللللل

 يسري سنن  يسمحنن  مىنن اا مننا  س سنني 

 يسيىنناياك سححهنننف ايام نن  ايسمبهتم سنن 

  نن  امتيننا يسيىاي يننف   سمج نن رليإلياي يننف

 بانن  ااننتد يستنن  يسا يرننف يس قنن ي  م ممننف

  نن  ي نن    حنن  ا انن  يسيىننايا؛ محهنننف

  قننيف اسننيك ا ننت   قننيف)يا بينن رل

 (. 52()وما 
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 04امنن لبننمرليس نننتا ل نن ليسيىننايال ننن لللللللل

 يحننننن ليينننننايةليس نننننتا ل ك0200 يايينننننال

 يسحت تيننف يسري سننيف اسنن  ها  ايسننت مم 

 ا ن    نم ك يس نتا   نبه افمين  منالي ن 

 يسيىننايا  وننميت يس نن م ئ  يس ننتا  ماشننم

ا نن ل. يس نن سد نننم يسح هننتميا  ننتا  ب  انن 

كل0200 ننننننت حيال 05ت يننننننفليسمحمننننننفل نننننن ل

 وين  منا  ان  يسيىنايا  قنيف  من ":  ن  

  نن  ياتننا  اح منن اليس قنن ي  اشننية يسح  يننف

 ال يسيىنايا  قنيف بة  ه يسح   نفك بهنمية

 ا قنيف مصنا  قنيف ينا ب ج ن ال ا تهن 

 اىنحننة شننم  ب ننة سييينن ك اننت كلا قننيف

 يايننم  نن ة منن ذي و ت ننةك اتم  نن  ونتمننف

  كليسح هن   نبه ب تاانة يسيىاي ن  يسشنم 

 ب  مننف  ننت يسيىاي نن  سهشننم  ياس سنن 

  نتر ب رن ة سنن  يننتة ا ة ك ي ت  بن ر

 ات ن   نت ا ن  شن رل  ينا   نبي  ان  ايونمك

 يسيىنايا  ن  يامنتا عن  ا ورن   يينا 

 يتحتن  ال يسشنم  اسننا ك ي ت  بن ر   ن ع

 يننتة  ة بحم ن  ك يستصنتي  ب ج ن البىن 

 عهند ا  ن ع ك ايونم ل  نتر ل شن ش سنن 

 (.50)"يسشم   بي يه  يماه

 ك  منن   يوحننمه مىحننت   ننم   حنن للللللل

ايس هيمننن ل يسرننمت ه يسمرننناه ب ستننمت 

 تهيمينف يس نتير  تنت  اي ن ال ك سهيىنايا

 سهتصننمه يسيىننايا بسنن  يسم يننا  ا ا 

 يسحشننيالاتيننا ب سمحنن  يسشننمييف سه ننتا 

 ا  نم ك ب سفشن  سنييتر مو نميال  نة يسحينااك

 ممهنك ي تحن   تتن    ن  ك  من    وحنمه

 يستصننمه  ة: " 06/3/0200يسننتلايرل نن ل

 سنا   تييان  م تهن  يهن  ب اسنهىف سهشنم 

 (.50") تيمف  يف يا يرفا

سنننناليينننايةلسننندلارنننت  ليةلاهمننن ل اايلللللللل

مىتايننن ال ننن ل قنننيفليسيىنننايالاذسننن لبرننني ل

يستالينننن رليسحتىننننم ل-انننن  ياليسم منننن ليس نننن ا  

 ام يننم منا ا يننم يستن  يسحرنن    كليذلمنا –

 يهن  يسصناي  ااممن  يسيىنايا  ن  يامنا

ا نت ل اسينفل  ن يم  ب هيحينف بنيال نت  يس فنتذ

اذسنن ل ت يننا ك  تنن     نناي لذا مايح ننف

يسح ه نننفل يسيىنننايا محهننننف برننني لت  نننيف

 نن ل ايستنن  ياماينيننف سهتالينن رليسحتىننم 

 ايسحننميت  يس هنني   نن  يس فننتذ  نن ويف

يسحتىنننم ل يستسيننن ر بنننيا  اسينننف ب اف  يننن ر

يذللاننماعليال يا ل يسمابيننفك يسننما  ابمننإ

 نننن ل يسحننننتي  يا يالماينيننننفليةلت سييننننف

 كلا ة يسشننيميف يس   فننف يسيىننايال نندلمننا

 بة يوتحن   يهن  مي ن  ياماينن  ايست نت 

 يإل  وننف شننيميفل  مهننف  ننتا  يسننت  ي 

 ياسن ت   ن ة يسيىاي ينفليسى  حنفك ب اسنا 

 ينب   يتنا منن ة س فرنة يمنم سنا  نم يس ن مك

اسننينتةل يسننت ا؛ بسنن  سننت ليسمننت   بسيننة

 ا  يحننف إلينناية  نن  ج يالمننال صننايال  ننبي

 (.53)يسحتىم  ايستالي ر ااب م  ت يا 

اب س تيمننننفكل  ننننملاي ينننن لسي سننننفلييننننايةللللللل

يس  ا يننننننفليستضييننننننايرليستنننننن لوننننننم  ل نننننن ل

يسح   نننننفكلاب اننننن ليس يننننن   ليالياي ينننننفلاتي ننننن ل

منننن لمت هينننن رلاؤ لايسننننتايايمي رلمتتي  ننننفل

 اا ننننن ليال هيحننننن ل ننننن ليسحاوهنننننفليسممينننننم كل

اب انننننننننن لمح اسنننننننننن رليال اياليالياي يننننننننننفل

يس  ا ينننفل ننن ليسح   نننفليسمابينننفلا نننت ليهننن ل

 االكليسىفنننن عل:  ننننجتليسننننتايايمي رلا يرننننيف

يهننن لشنننينتا لمننناليسىهفننن رل ننن ل ا ليسح   نننفل

   ينننننن كل(. 54)سقننننننح ةل يح تانننننن لا فتذ نننننن ل

اا نننن للبننننم رليسري سننننفليس  ا يننننفليالياي يننننف

يهننننن لاتسننننني لشنننننينتا لمننننناليسىهفننننن رل ننننن ل

يسح   ننننفلاتصت نننن لمنننن لسننننتاي لاام ينننن ل

اى سفاننننننن لمننننننن لوا نننننننفلوحننننننن  لايسماننننننن  ل

يإلسنننننننجم كلايسميانننننننفليسشنننننننمييفلستىاينننننننال

  س ننن كلسمننن ل(. 55)يس يننن   ليسم منننفل - هرننن يال

يسمميننملمنناليال ايال نن ليست نن ل فرننةلمننال ينن ل

يينننايةلاذسننن لمننن ليم ياننن لواينننفليال ت ننن  لمنننال

 اةليالبتمننننننن  ليننننننناليسانننننننم لل االآلتنننننننا

يالسننن  لياللا نننتل رننن ليس فنننتذل ننن ليسح   نننفل

سننننتيرل نننن ةليننننال اي انننن لمي شننننا لياليننننال

 ايننن لوهف  اننن لكل حننن ليحهننن ليينننايةل   نننم ل

سنرنننننننن ليسشنننننننناييفلا ايا نننننننن ليال هيحيننننننننفل

ست هنننيشل منننت ليس ينننت لستهننن ليال ايالمنننال يننن ل

 (.56) ا ليسح   فل

علا  نننن لسحنننن لا  اس نننن هلسنننن ب  كل نننن ةليسرننننهتللللل

يس ننننن ا  ليالياي ننننن لامننننن هليستضينننننايرل ننننن ل

يسح   نننفليسمابينننفل ننن ةليمينننالينننالبايتح اينننفل

يسري سنننفليس  ا ينننفليالياي ينننفكليستننن لاىنننن ا ل

   نننم لاى يننن ليال نننمي ليسمهيننن لإلينننايةلبحننن ل

يقننحالمصنن سىا ل نن ليسح   ننفكلا ننبيليالمنننال
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ينننننتدلينننننال ايننننن لمح اسنننننفليينننننايةلا ايال

م تهفننننننننننفلاحهيانننننننننن ليس نننننننننناا لايستي نننننننننن ل

 . يرليال هيحيفلايسماسيفايسحرتمم

يس نن ا  ل يسرننهتع اا ننم  ليةلمىننم يرللللل

 يهن  امتحنم يسمابينف يسييئنف امن ه يإلياي ن 

 ني  فل  ن   اساحن  يتح ن  ا يرنياك ين مهيا

 يس  نن   يإلياي نن لاوح يننف يس ننتم  يامننا

 ب الننن ايب ر امنن  بيئننف نننحا يس نن  د

يآلتنننال يسحىنننم  ي نننت   يحننن  ايالمننن رك

 ب هيحينف  نت  اشنني  يهن  يإلياي ينف سهري سنف

   منن   نن   فتذ نن   شننا ارننت ي   يننا ك

 ستى يننن ليسحصننن سه اارنننم  يسح   نننفك

 يهنن  بيننناية اامتحننم  ياننن ك يإلياي يننف

 ستى ينننن  اآسينننن ر   اير ممحتيننننف

يسيايتح اينننننننفكليس نننننننت ل)مشننننننناايا كلم اننننننن ل

يسمرننننننايفكلشنننننينفليسىهفننننن رل ننننن ليسح   نننننفكل

 (.   يس ما ليال تص  يف

 يس  احف

ضينننال ننن لمتي ننن ليينننايةليس  ا ينننفليةليستلللللل

امننن هليستضينننايرليستننن لوصنننه ل ننن ليسح   نننفل

يسمابينننفليتنننا دلابشننننن ل نننايهلبايتح ايننننفل

يسري سننننفليس  ا يننننفليالياي يننننفلااؤيتانننن ل نننن ل

اى ينننننن لمصنننننن سىا ليسمهينننننن لام  يننننننفليال ايال

يستي نننن لمح اسننننتا لسنرنننن ليس فننننتذلااى ينننن ل

 . يسحص سه

س نننننننننملات نننننننننه ليسمايسنننننننننفلسمنننننننننم لمنننننننننال

 : يالست ت   ركلي حا 

يةليسحىننننننننم ليال نننننننندلسهري سننننننننفليس  ا يننننننننفل

يالياي يننننفلامنننن هل ا ليسح   ننننفليسمابيننننفل ننننتل

يسحننو اليس نن ا  كلاييننايةلاننماعل ننبيليالمننال

 ينننميكلسنننبس ل اننن لاللامنننا ليهننن ليال ضحننن  ل

 حننن ل ننن ل)  هيننن ال ننن ل قننن ي لذيرليبمننن  ل اسينننفل

 (.و سفليسيىايا

يةل ي حنننننن لانيينننننن لسي سننننننتا لاىنننننن ا لييننننننا

يس  ا يننننفلمنننن ليسىننننمتلمننننالي نننن ليسننننتضجسةل

ا ننننبيلمنننن لا ننننم  هلمننننال. ستى ينننن لمصنننن سىا 

تنننننننج لمتي ننننننن ليينننننننايةلامننننننن هليس نننننننتايرل

 .يسمابيف

اىنننن ا ل ي حنننن لييننننايةليالب نننن رليهنننن لشنننننينفل

وهفننن رلايسنننمفلننننحاليسح   نننفليسمابينننفلمنننال

ي نننن ليسننننت ميمادلست فيننننبلااى ينننن ليسحصنننن سهل

دل م مننننن ل نننننت ل ننننن ليالياي ينننننفكلايسنننننت ميما

 .بر ل فتذ  ل  ليسح   ف

بمنننمل نننتايرليسابينننن ليسمابننن كللبنننم لمرننننت ي ل

يسنننمااليال هيحننن لإلينننايةليتىنننم لبشنننن لي  نننال

انننتو المننال ينن ل ي نن اليسنن ليابمننفلمننو ايرل

يستننننن ليسماي نننن كلمتي نننن ل: ا يرننننيفكل نننن 

يسننننننما ليسمابيننننننفلامنننننن هلبيننننننايةكلسي سنننننن رل

يستالينننننن رليسحتىننننننم كليسننننننمي  مي رليسميتهيننننننفل

ابننننننن ساتدلمننننننناليةلالةل نننننننبهل. ياي ينننننننفيإل

يسحننو ايرلمتفنن ارلمننالوينن ليستنن  ياكلاسن ننةل

ب سحمحنن ليسمنن  لي شننياليسنن ليةليسننمااليال هيحنن ل

 .يسحرت يه لإليايةلآتبل  ليستضيا

 يسمابيننف يس ننتاير يسننتضج  بيناية و اسن 

 سننمي لم انن لإلينن     ميننم  اى سفنن ر سي نن ر

                          .                        فتذ   ت ا ف اسد

 :الهىامش

اشننننتبيالشنننن  اي لكل حتونننن رلييننننايةليس تايننننفلكل

كل00يسننننننمياليسمابيننننننفلسهمهننننننت ل  شننننننااةلكليسمننننننم ل

 080كل ل 0229بياارلكل

مىحنننمليسرنننميمليينننمليسحنننومالكلمنننالينننمي  لي ننن لاسنننةل

كل 0226يسم ننننفلكلم تنننن ايرليياي يننننفلكليس نننن  ا لكل

 00 ل

كلمصنننننمالسننننني لذ ننننناهلكل للاشنننننتبيالشننننن  اي 

083   

مصننننن ف ليسهيننننن  لكل ننننناير ل ننننن لمشننننناا ليينننننايةل

يالسنننننتايايم لامننننن هليسح   نننننفليسمابينننننفلكل ااينننننفل

كليالم  نننننفليسم منننننفل 001شنننننواةليابينننننفلكليسمنننننم ل

كل 0229سم ممننننننفليسننننننما ليسمابيننننننفلكليس نننننن  ا لكل

 . 34 ل

يسىننننالل: تايضننننتاهلتننننت كلمنننن لاايرليس   فيننننفل

اسنننن كل ايسننننفليسينننن ا  ليسمميننننم ل نننن ليسشنننناوليال

اىهيهينننفل ننن  ا لينننالما ننن لباا  مننن ليسماونننفلكل

 .00كل ل0204كل  الكل 00ا دل

 ―Ousted Lebanese Leader 

Swallows Rivals’ Bitter Pill‖ 

http://www.nytimes.

com/2011/01/26/world/middleeast/

26lebanon.html   

New York Times, 5 December 

2010  

http://www. 

crisisgroup.org/en/regions/middle-
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east-north-africa/iraq-

irangulf/yemen/086-yemen-

defusing-the-saada-time-

bomb.aspx   

مرننننننت ي ليسحن  ننننننفل: اسيننننننملييننننننمليسىنننننن كلبينننننناية

كلما ننننننننن ليسمايسننننننننن رل0202يإل هيحينننننننننفليننننننننن  ل

كل0202يست يي يننننننننفلايالستشنننننننناي لكليسم ي نننننننناكل

 .051 

Ирина Миронова, РОССИЯ И 

ИРАН НА МИРОВЫХ 

ГАЗОВЫХ РЫНКАХ: 

БУДУЩАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

НЕИЗБEЖНА?, ИНДЕКС 

БЕЗОПАСНОСТИ № 1 (112), 

Том 21,2015, C.59. 

Energy Information 

Administration. Iran. 

http://www.eia.gov/countries/cab.c

fm?fips=ir; (послед-нее 

посещение — 25 января 2015 г.). 

Also; Касаев Эльдар. Чертова 

дюжина. На площадке Форума 

стран — экспортеров газа разво- 

рачивается конкурентная 

борьба. Oil and Gas Journal 

Russia. Август 2014. С. 24–30. 

 .  3تايضتاهلتت كلمصمالسي لذ اهكل ل

For example see Dennis Ross’s 

comment: ―Mutual concerns about 

the threat posed by the Islamic 

State of Iraq and al-Sham (ISIS, 

also known as the Islamic State), 

could add to the incentive that both 

sides have to avoid confrontation.‖ 

In: Ross, ―How to Muddle 

Through with Iran.‖ See also: 

Landau and Stein, ―Iran and the 

International Community: Moving 

toward a Comprehensive Deal?‖, 

Cambridge, 2012, P.66-72. 

Steven R. David, ―Obama: The 

Reluctant Realist,‖ BESA Mideast 

Security and Policy Studies, No. 

113, forthcoming. David 

comments that ―by raising the 

threshold for an American attack, 

Obama is signaling the Israelis that 

they too must hold off on striking 

Iran until an actual weapon is 

produced. This message has been 

reinforced by virtually every senior 

official from the Obama 

administration. The fear is that an 

Israeli attack, even one carried out 

without American support, would 

nonetheless implicate the United 

States, hurting American interests. 

The message is clear. Especially as 

negotiations continue, the United 

States will not strike Iran and it 

expects Israel to follow suit‖, 

David publishing house, USA, 

2010, p.34. 

Rezaei, Ali Akbar, Foreign Policy 

Theories: implications for the 

Foreign Policy Analysis Of Iran, in 

Iran’s Foreign Policy from 

Khatami to Ahmadinejad, Edited 

by A Ehteshami & M Zweiri, 

Itheca press, London, 2008, pp17-

36 

Ирина Миронова, op.cit. p. 62. 

Lose Angelo’s Times, 18 

September 2013. 

Панкратенко И. Исламская 

Республика Иран – империя и 

сеть 26.06.2012, 

http://conjuncture.ru/pankratenko_

26-06-2012_Iran_geostrategy/ 

  0203سيتحيال 06 ىيففليسيت كل

http://www.alyaum.com/News/art/

95080.html  

Pipes, Daniel Pipes and Clawson, 

Patrick Clawson, 1992/1993, 
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Ambitious Iran , Troubled 

Neighbors, in: Foreign Affairs, 

Vol.72, Issue No.1. p.126 

Atlas, Terry Atlas, 13 Sep 2012, 

Hezbollah Chief  Designated for 

U.S. Sanctions for Syria, 

Bloomberg 

http://www.bloomberg.com/news/

2012-09-13/hezbollah-chief-

designated-for-u-s-sanctions-for-

syria.html, 20 Sep  2012. 

 نننننىيففليسمنننننالليسه م ينننننفلكل ننننن ليمينننننملاايمننننن ل

يج ننن رليستاليننن رليسحتىنننم لايينننايةليسننن ليسصنننفاكل

 . 0209الي  ي 05كليالابم رل02503يسمم ل

K.J. Holsti, National role 

Conceptions in the Study of 

Foreign Policy, in: International 

Studies Quarterly, Vol.14, No.3., 

Sep 1970, pp.238-240 

William J. Lahneman, Changing 

Power Cycles  and Foreign Policy  

Role-Power  Realignments : Asia, 

Europe, and North America, in: 

International Political  Science 

Review, Vol.24, No.1., 2006, pp. 

98-99 

Dalia Dassa Kaye, and Wehrey, 

Fredric  Wehrey,  July, Containing 

Iran? : Avoiding a Two 

dimensional Strategy in a Four 

Dimensional Region, in: The 

Washington Quarterly. see note no. 

3., 2009, p.41. 

Al-Rai newspaper,  18 Sep 2009, 

Iranian opposition: Hussein: Mir 

Hussein, No to Gaza! No to 

Lebanon!, We Fall Martyrs for 

Iran, 

http://www.alraimedia.com/Alrai/

Article.aspx?id=156611, 1 August 

2012 

تايايمي رليستم منننن لمنننن ليهننن لورننننيالبنننن  يالكليسننن

 ايسنننفلو سنننفلاا يننن لكليينننايةلكل: يس نننتايرليسمابينننفل

يسرننننننمت يفلكليحنننننن ةلكلممهننننننفل ايسنننننن رلشنننننناول

كلما نننن ل ايسننننن رليسشننننناول 62ياسنننن يفلكلينننننم ل

 81كلل ل 0200يالاس لكل

مىمننننتلليس اينننناهلكلييننننايةليس تايننننفلايس ننننتايرل

مجو ننننن رليننننناليسري سنننننفليس  ا ينننننفل: يسمابينننننفل

يسحا نننن ليسمابنننن لس بىنننن تليالياي يننننفلاماالاانننن لكل

 0كل ل 0200ا ايسفليسري س رلكليسماوفلكل

Shibley Telhami, Arab 

Perspectives on Iran’s Role in a 

Changing Middle East, University 

of Maryland, 2014, p.1 

Shibley Telhami, op.cit. p.p. 4-6. 

يتسينننتل 3كل ننن ل005ا ايننناليسشننناوليالاسننن كلا ننندل

متنننننننت ال. ينننننننفلياللمننننننن رليسماسينننننننفكلممحت0200

 : يه ليسايب ليالسنتاا  

www.crisisgroup.org/en/regions/m

iddle-east-north-africa/iraq-iran-

gulf/yemen/086-yemen-defusing-

the-saada-time-bomb.aspx 

 كلكلييننننننايةلايسابينننننن ليستت رننننننييننننننم ليسشننننننحاه

 ياييننننننال 08 ننننننىيففليسيننننننت كليال  ننننننياليسحتي نننننن ل

 : متت اليه ليسايب ليالسنتاا  . 0203

http://www.alyaum.com/article/30

72384 

اشنننننننيمليهنننننننتنكليينننننننايةلايس تااننننننن ةليستت رنننننننيفل

ايسحصننننايفكليسحا نننن ليسمابنننن لس بىنننن تلا ايسننننفل

يسري سنننننن ركلمماننننننمليسماوننننننفلكليسماوننننننفكل يرنننننن ةل

 .9كل 0200

 .1-8 يسحصمال فرةكل

Thaler, David E. Thaler, Ali Reza 

Nader(et.la), Mullahs, Guards, and 

Bonyads: An Exploration of 

Iranian Leadership Dynamics, 

Santa Monica, RAND., 2010, pp. 

56-58. 

 ننانليبننتلشننمياكلمىننم يرليسحت نن ليالياي نن لمننال 

مصنننالبمنننمليس نننتا كلما ننن ليسم ينننا لسهمايسننن ركل

 .8كل 0203 يسماوفك

 .1يسحصمال فرةكل ل 

http://www.alyaum.com/author/394
http://www.alyaum.com/author/394
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-1 ل.اشننننيمليهننننتنكلمصننننمالسنننني لذ نننناهكل 

02. 

 حننننن  لوهنننننككلي ننننناليسحتضينننننايرليال هيحينننننفليهننننن ل

يسمج نننن رليالياي يننننفليسحصننننايفكلاسنننن سفلم  رننننتيال

كل0203تيننننالم شننننتا كل  ممننننفليالل نننناكلتنننن  كل

 56. 

يسننننايرل ينننن  كلمىننننم يرليستف ينننن لايستنننن  يالبنننننيال

يسحرت صنننايفلسهمايسننن رليس نننتايرليسمابينننفكلممهنننفل

 .98كل ل0203يسمابيفلايسماسيفكلبضمي كل

 .02/8/0200مت  ليسمابيفل  كل

https://www.alarabiya.net/articles/

2011/10/21/172961.html 

يهنننن لورننننيالبنننن  يالكلمصننننمالسنننني لذ نننناهلكل ل

19 .Riccardo Alcaro, A Changing 

Picture with Unaltered Contours. 

US-Iran Antagonism in the 

Context of the Iraq-Syria Crisis, 

IAI Working Papers 15 | 07 - 

February 2015, p.2 

Shibley Telhami, Arab 

Perspectives on Iran’s Role in a 

Changing Middle East, University 

of Maryland, 2014, p.1-2 

تايضنننننتاهلتنننننت كلمصنننننمالسننننني لذ ننننناهلكل ل

04 

يسمنننن س كليستضيينننناليسمميننننمل نننن للييننننمليس نننن  الييننننم

يسننننت اليسمابنننن لا ننننا ليستىننننت ليسننننميح اي  كل

 .98كل ل0203كل406يسحرت ي ليسماب ل

ييننايةلمت نن لوننبالمنناليس ننتايركلمت نن ليسم يننا ل

 .06/3/0200  كل

ews/rephttp://www.aljazeera.net/n

ortsandinterviews/2011/3/16/ 

ييننننم ل اننننمليس فيرنننن كليسحشنننناا ليإلياي نننن ل نننن ل

 ياليحنننن السه شننننال يسح   ننننفليسمابيننننفلايإلسننننجميفك

 .60كل ل0204ايستتلي كليح ةكل

 .63يسحصمال فرةكل 

مصنننن ف ليسهينننن  كليسحشنننناا ليستا نننن لايإلياي نننن ل

ممهننننننننننننفل اايوليسشنننننننننننناول  نننننننننننن ليسح   ننننننننننننفك

 .12كل ل2014ك011يسمم ل يااس ك

ببننننناي يدليسفننننن تاكليسحشننننناا ليإلياي ننننن لا  ايانننننةل

ما نننننننن ليسح منننننننن السهمايسنننننننن رل يالسننننننننتايايميفك

 .0204ايسيىتتكل ياييال

http://almezmaah.com 

يوحننمهل منن  كل تنننت ل ننتيرلي  يينننفليسنن ليسيىنننايال

يحنننننن لمشننننننيالاسننننننييترلب سفشنننننن كل  نننننن  ليسح نننننن ال

كلمتنننننت اليهننننن ليسحت ننننن ل06/3/0200سفقننننن  يفكلي

 : يالسنتاا  

http://archive.almanar.com.lb/articl

e.php?id=20823 

م نننننن  ايرليسيىننننننايال نننننن ل ننننننى  فلباي   ينننننن كل

مت ننن ليسم ينننا ليالسنتاا ننن كلمتنننت اليهننن ليسنننايب ل

 : يالسنتاا  

http://www.aljazeera.net/news/pres

stour/2011/2/18/ 

Anthony H. Cordesman, Bahrain, 

Oman, Qatar, and the UAE: 

Challenges of Security, Westview 

Press, Boulder, CO, 1997,  p.78. 

Zbigniew Brzezinski, Gates, 

Robert M. Gates and Maloney, 

Suzanne Maloney, Mar., Iran : 

Time for a New Approach, Report 

of an Independent Task force, 

Council on foreign Relations Press. 

2004, p.14. 

David E. Thaler, Nader, Alireza 

Nader(et.la), Mullahs, Guards, and 

Bonyads: An Exploration of 

Iranian Leadership Dynamics, 

Santa Monica, RAND., 2010, pp. 

56-58. 

 (يسحص  اليسحرت ممفل  ليسيى )

اشننننتبيالشنننن  اي لكل حتونننن رلييننننايةليس تايننننفلكل

كل00يسننننننمياليسمابيننننننفلسهمهننننننت ل  شننننننااةلكليسمننننننم ل

 .0229بياارلكل

ةلمىحنننمليسرنننميمليينننمليسحنننومالكلمنننالينننمي  لي ننن لاسننن

 .0226يسم فلكلم ت ايرليياي يفلكليس   ا لكل

مصننننن ف ليسهيننننن  لكل ننننناير ل ننننن لمشننننناا ليينننننايةل

يالسنننننتايايم لامننننن هليسح   نننننفليسمابينننننفلكل ااينننننفل

كليالم  نننننفليسم منننننفل 001شنننننواةليابينننننفلكليسمنننننم ل

 . 0229سم ممفليسما ليسمابيفلكليس   ا لكل

يسىننننالل: تايضننننتاهلتننننت كلمنننن لاايرليس   فيننننفل

 ليسشنننناوليالاسنننن كل ايسننننفليسينننن ا  ليسمميننننم ل نننن

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/16/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/16/
http://almezmaah.com/
http://almezmaah.com/
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2011/2/18/
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2011/2/18/
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اىهيهينننفل ننن  ا لينننالما ننن لباا  مننن ليسماونننفلكل

 .0204كل  الكل 00ا دل

مرننننننت ي ليسحن  ننننننفل: اسيننننننملييننننننمليسىنننننن كلبينننننناية

كلما ننننننننن ليسمايسننننننننن رل0202يإل هيحينننننننننفليننننننننن  ل

 .0202يست يي يفلايالستشاي لكليسم ي اكل

 نننننىيففليسمنننننالليسه م ينننننفلكل ننننن ليمينننننملاايمننننن ل

يةليسننن ليسصنننفاكليج ننن رليستاليننن رليسحتىنننم لايينننا

 . 0209ي  يال 05كليالابم رل02503يسمم ل

يهننن لورننننيالبنننن  يالكليسنننتايايمي رليستم منننن لمنننن ل

 ايسنننفلو سنننفلاا يننن لكليينننايةلكل: يس نننتايرليسمابينننفل

يسرننننننمت يفلكليحنننننن ةلكلممهننننننفل ايسنننننن رلشنننننناول

كلما نننن ل ايسننننن رليسشننننناول 62ياسنننن يفلكلينننننم ل

 .0200يالاس لكل

كلييننننايةليس تايننننفلايس ننننتايرللمىمننننتلليس اينننناه

مجو ننننن رليننننناليسري سنننننفليس  ا ينننننفل: يسمابينننننفل

يالياي يننننفلاماالاانننن لكليسحا نننن ليسمابنننن لس بىنننن تل

 .0200ا ايسفليسري س رلكليسماوفلكل

 حننننن  لوهنننننككلي ننننناليسحتضينننننايرليال هيحينننننفليهننننن ل

يسمج نننن رليالياي يننننفليسحصننننايفكلاسنننن سفلم  رننننتيال

 .0203تيالم شتا كل  ممفليالل اكلت  كل

يسننننايرل ينننن  كلمىننننم يرليستف ينننن لايستنننن  يالبنننننيال

يس نننتايرليسمابينننفكلممهنننفليسحرت صنننايفلسهمايسننن رل

 .0203يسمابيفلايسماسيفكلبضمي كل

 .0203سيتحيال 06 ىيففليسيت كل

 نننانليبنننتلشنننمياكلمىنننم يرليسحت ننن ليالياي ننن لمنننال

مصنننالبمنننمليس نننتا كلما ننن ليسم ينننا لسهمايسننن ركل

 .0203يسماوفكل

 كليستضيينننناليسمميننننمل نننن لييننننمليس نننن  الييننننمليسمنننن س
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